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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0941/2008, внесена от Nicolae Danut Ilea, с румънско гражданство, 
относно твърдение за нарушения на законодателството в областта на 
опазването на околната среда във връзка с изграждането на 
дървообработваща платформа от Kronospan S.A в Брашов (Румъния)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява загриженост относно твърдение за нарушение на 
законодателството на Общността в областта на опазването на околната среда във 
връзка с изграждането на дървообработваща платформа от фирма Kronospan S.A. в 
Брашов (Румъния). Вносителят на петицията посочва, че строителните работи са 
започнали, въпреки че не е получено необходимото екологично одобрение и въпреки 
протестите на местните жители. Той твърди, че въпросният проект е в нарушение на 
Директива 96/61/EО относно комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, 
Директива 96/62/EC относно оценката и управлението на качеството на околния въздух 
и Директива 2002/49/EО относно оценката и управлението на шума в околната среда.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 ноември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
Във връзка със съответствието на този проект с Директива 85/337/ЕИО1 относно 
оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, 

                                               
1  ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр.40.
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изменена с Директива 97/11/ЕО1 и Директива 2003/35/ЕО2 (Директива за ОВОС), 
изглежда, че проектът в Брашов е преминал процедура по ОВОС през 2002 г. или по-
рано, тъй като разрешение по ОВОС е издадено на 18 март 2002 г. Въпреки това, 
въпросното разрешение вече не се счита за валидно от румънските органи и е трябвало 
да бъде проведена нова процедура по ОВОС3.
Компетентният орган по ОВОС за този проект – Агенцията за опазване на околната 
среда в Брашов – е разгледал отново този проект и на 22 декември 2008 г. е решил да 
откаже издаването на ново разрешение по ОВОС4.
В същото време румънската полиция разследва несъответствието с националното 
законодателство5, тъй като дружеството е продължило строителните дейности дори 
след като е било информирано от Охрана на околната среда, че работите са незаконни 
(тъй като разрешенията за строеж са изтекли). На този етап, с оглед на това, че 
компетентните румънски органи предприемат мерки срещу незаконното строителство, 
не е подходящо Комисията да разследва по-нататък този въпрос. След като са посочили 
това, румънските органи трябва да гарантират, че националните практики за контрол и 
привеждане в изпълнение са ефективни; това включва още прилагането на ефективни и 
пропорционални санкции срещу стопанския субект, който нарушава законодателството 
на ЕО и националното законодателство.

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ)
Точка 6.7 от приложение I на Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и 
контрол на замърсяването6 (директивата за КПКЗ) обхваща инсталации за 
повърхностно третиране на вещества, предмети или продукти с използване на 
органични разтворители, по-конкретно за апретиране, печатане, грундиране, 
обезмасляване, придаване на водонепропускливост, оразмеряване, боядисване, 
почистване или импрегниране, с консумация на органични разтворители над 150 kg на 
час или над 200 тона годишно. Информацията, предоставена от вносителя на 
петицията, не е достатъчна, за да стане ясно дали инсталацията попада в приложното 
поле на директивата за КПКЗ. Ако е така, тя трябва да съответства на разпоредбите на 
директивата за КПКЗ от момента, в който е въведена в експлоатация.

Комисията ще сезира румънските органи с горните въпроси относно съответствието с 
директивата за КПКЗ. 

Класификация на формалдехида
Понастоящем, формалдехидът е класифициран като категория 3 (равностойна на 
„потенциален канцероген”) съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно 
класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси7. Въпреки това, 
Франция е информирала Комисията, че тя ще предложи изменение на класификацията 
за формалдехид съгласно въпросния регламент на категория 1 (равностойна на 

                                               
1  ОВ  L 73, 14.3.1997 г., стр.5.
2  ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр.17.
3http://www.centruldemediu.ro/img_upload/dad1e512881e0bbe132a0fb7fbc9d57a/GardaNatMediu_Raspuns_Kr
onoBrasov_270608.pdf
4http://www.apmbrasov.ro/noutati/index.php?c=3&cu=20081223141934
5 http://www.centruldemediu.ro/img_upload/dad1e512881e0bbe132a0fb7fbc9d57a/Politie_KronoBrasov.pdf
6 ОВ L  24, 29.1.2008 г., стр.8.
7 ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр.1.
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„известни човешки канцерогенни”). По принцип, канцерогенните в категория 1 следва 
да не присъстват в потребителски продукти.
По отношение на използването на формалдехид в новата дървообработваща 
промишленост, научните данни показват, че употребата му следва да се избягва, тъй 
като се счита, че формалдехидът е човешки канцероген1.

Замърсяване на въздуха 
Според информацията, предоставена от вносителя на петицията, съответните 
директиви за качеството на околния въздух, приложими в този случай, са Рамковата 
директива за качеството на въздуха 96/62/ЕО2 с нейната дъщерна директива 
1999/30/ЕО3 относно пределно допустимите стойности за опазване на човешкото здраве 
за прахови частици ПЧ10. Множество други замърсители се уреждат от Директива 
1999/30/ЕО и три други дъщерни директиви; въпреки това, формалдехидът, който е 
изрично посочен от вносителя на петицията, не е сред тях4.

Законодателството на ЕО в областта на качеството на атмосферния въздух определя 
пределно допустими и целеви стойности. Държавите-членки са тези, които осигуряват 
спазване на стойностите за качеството на въздуха, ако е необходимо, чрез подходящо 
пространствено планиране или конкретни мерки за намаляване. Директивите на ЕО за 
качество на въздуха не налагат каквито и да е конкретни ограничения за инсталации 
или застрояване.

Брашов е посочен като агломерация (зона RO0701) от румънските органи съгласно 
разпоредбите на законодателството на ЕО в областта на качеството на въздуха. Това 
означава задължително наблюдение на замърсители, като например ПЧ10, в този град. 
Това наблюдение започна през 2008 г. Въпреки това, Комисията все още не разполага с 
резултати, като се очаква те да бъдат представени до края на септември 2009 г.

Шумово замърсяване
Директива 2002/49/ЕО5 е приложимото европейско законодателство по отношение на 
оценката и управлението на шума в околната среда. Тази директива е транспонирана от 
Румъния чрез Решение на правителството 321/2005 г.

Директива 2002/49/EC не определя каквито и да е пределно допустими стойности и 
оставя избора за задаване на такива пределно допустими стойности и критерии за 
създаване на планове за действие по преценка на държавите-членки. Изборът на мерки 
за управление на околния шум попада в кръга на компетентност на органите, които 
отговарят за плановете за действие, определени в рамките на държавите-членки.

                                               
1 http://www.iarc.fr/en/Media-Centre/IARC-Press-Releases/Archives-2006-2004/2004/IARC-classifies-
formaldehyde-as-carcinogenic-to-humans
2 ОВ L 296, 21.11.1996 г., стр.55.
3 ОВ L 163, 29.6.1999 г., стр.41.
4 Рамковата директива (93/62/ЕО) и три от нейните дъщерни директиви (1999/30/ЕО, 2000/69/ЕО, 
2002/3/ЕО), както и Решение 97/101/ЕО за обмен на информация са обединени в нова Директива 
2008/50/ЕО от 21 май 2008 г. относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, 
която влезе в сила на 11 юни 2008 г.
5 ОВ L 189, 18.7.2002 г., стр.12—25.
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Тази директива изисква държавите-членки да съставят стратегически карти на шума и 
планове за действие, насочени към управление на околния шум. Стратегическите карти 
на шума е трябвало да бъдат съставени преди 30 юни 2007 г., докато съответните 
планове за действие е трябвало да бъдат приети след консултации и участие на 
обществеността преди 18 юли 2008 г. В съответствие със задълженията за отчитане е 
съставена карта на град Брашов и докладът е представен на Комисията. Картите и 
докладът са достъпни за обществеността1.

Град Sebes не попада в приложното поле на горепосочената директива, тъй като 
населението му е под прага за изготвяне на доклад (250 000 жители).
Румъния е изпълнила своите задължения за отчитане в съответствие с член 7, 
параграф 1 по отношение на стратегически карти на шума, но плановете за действие, 
които се изискват съгласно член 8, все още не са представени на Комисията.

Заключения

Като се вземат предвид горепосочените обстоятелства, от компетентността на 
румънските органи е да приключат окончателно разследването по този случай и да 
предприемат необходимите мерки, за да гарантират пълното прилагане на разпоредбите 
на директивата за ОВОС и на съответното транспониращо законодателство и спирането 
на строежа на дървообработващата платформа до осигуряване на пълно съответствие. В 
допълнение към това, Комисията ще повдигне пред румънските органи въпроси 
относно съответствието с директивата за КПКЗ.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 11 февруари 2011 г.

Имаше няколко успоредни процедури пред Комисията по отношение на тази 
инсталация и въз основа на запитванията от страна на Комисията към румънските 
органи, както и на получена от други процедури информация, положението изглежда е 
следното:

 инсталацията е получила екологично разрешително през юли 2009 г. в резултат на 
процедурата за оценка на въздействието върху околната среда;

 била е подадена апелативна жалба срещу това разрешително и впоследствие 
Апелативният съд е суспендирал разрешителното;

 освен това, на 25 март 2010 г. е стартиран съдебен процес за анулиране на 
разрешителното.

Комисията е регистрирала жалбата по този проблем. Впоследствие жалбоподателят 
представи информация, свързана със стартирани съдебни производства на национално 
равнище в края на март 2010 г. Предвид успоредно протичащите национални 
производства, Комисията прекрати разглеждането на жалбата. Жалбоподателят не е 
предоставил нова информация относно резултата от процедурата.

                                               
1 http://www.brasovcity.ro/
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Заключения

Съгласно горепосочената информация, има стартирани национални съдебни 
производства за изтъкнатия в петицията проблем. В зависимост от резултата, 
Комисията ще вземе решение относно това дали е необходимо/уместно започването на 
разследване.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 16 март 2012 г. (Рев. ІІ)

Румънските органи информираха Комисията, че са стартирани съдебни производства 
пред съответния административен съд срещу предоставеното през юли 2009 г. 
екологично разрешително. Целта на ищците е да постигнат (i) суспендиране и (ii) 
анулиране на разрешителното, въз основа на това, че проектът би довел до нарушаване 
на приложимото национално и европейско право в областта на опазването на околната 
среда. По-специално, що се отнася до стартираното съдебно производство с цел 
анулиране на екологичното разрешително, на 21 януари 2011 г. румънският върховен 
касационен съд постанови, че този въпрос трябва да бъде решен от съда в Нямц 
Първото изслушване ще се осъществи на 7 юни 2012 г .  Колкото до съдебното 
производство за прекратяване на разрешителното, на 19 май 2011 г. апелационният съд 
в Букурещ постанови разрешителното да не бъде суспендирано.

В този контекст напомняме, че националните съдии в държавите членки на ЕС, 
включително административните съдии, имат задължението да тълкуват националното 
законодателство в светлината на законодателството на ЕС и да гарантират, че 
последното се прилага винаги, когато е приложимо. Комисията е на мнение, че не 
следва да изземва ролята на национален съдия, който трябва да гарантира правилното 
прилагане на правото на ЕС. Комисията отбелязва също така, че този подход се 
подкрепя и от Европейския парламент, както е посочено в неговата резолюцията от 6 
юли 2010 г. относно разискванията на комисията по петиции през 2009 г. 
(2009/2139(INI)), чиято буква К гласи следното:

„като има предвид, че гражданите следва, по-специално, да бъдат осведомени, 
че – както призна Европейският омбудсман с решението от декември 2009 г., с 
което се приключва разглеждането на жалба 822/2009/BU срещу Комисията –
завеждането на дела пред националните съдилища е част от процеса на 
прилагане на европейското законодателство в държавите-членки и Комисията 
по петиции не може да разглежда въпроси, които са в процес на разглеждане 
от национален съд или да преразглежда резултата от тези процедури.“


