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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0941/2008 af Nicolae Danut Ilea, rumænsk statsborger, om 
påstået overtrædelse af miljølovgivningen i forbindelse med Kronospan 
S.A.'s opførelse af et træforarbejdningsanlæg i Brașov (Rumænien)

1. Sammendrag

Andrageren er bekymret over en påstået overtrædelse af Fællesskabets miljølovgivning i 
forbindelse med virksomheden Kronospans opførelse af et træforarbejdningsanlæg i Brașov 
(Rumænien). Andrageren oplyser, at arbejdet er påbegyndt, selv om man ikke har opnået den 
nødvendige miljøgodkendelse og på trods af de lokale beboeres protester. Han hævder, at 
projektet overtræder direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening, direktiv 96/62/EF om vurdering og styring af luftkvalitet og direktiv 2002/49/EF 
om vurdering og styring af ekstern støj.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. november 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20 marts 2009.

"Vurdering af virkningerne på miljøet (VVM)
Hvad angår projektets overensstemmelse med direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse 
offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, som ændret ved direktiv 97/11/EF og 
direktiv 2003/35/EF (direktivet om miljøindvirkningsvurdering), lader det til, at projektet i 
Brasov har været underlagt en VVM-undersøgelse i 2002 eller tidligere, idet der er udstedt en 
VVM-tilladelse den 18. marts 2002. Imidlertid betragter de rumænske myndighed ikke 
længere denne tilladelse som gyldig, og der skulle have været gennemført en ny VVM-
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undersøgelse1.
Den kompetente myndighed for projektet – miljøstyrelsen i Brasov – har set på projektet igen 
og den 22. december 2008 besluttet at afvise at udstede en ny VVM-tilladelse2. 
Samtidig undersøger det rumænske politi overtrædelsen af den nationale lovgivning3, da 
selskabet fortsatte byggeaktiviteterne, selv efter at miljøværnet havde informeret det om, at 
arbejdet var ulovligt (eftersom byggetilladelsen var udløbet). På nuværende tidspunkt, hvor de 
rumænske myndigheder træffer foranstaltninger i forhold til det ulovlige byggeri, er det ikke 
opportunt, at Kommissionen undersøger sagen yderligere. Når det er sagt, må de rumænske 
myndigheder sikre, at de nationale kontrol- og håndhævelsesmetoder er effektive, herunder at 
man anvender effektive og passende sanktioner over for aktøren ved brud på 
Fællesskabslovgivningen og den nationale lovgivning.

Integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC)
Punkt 6.7 i bilag I til direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening4 (IPPC-direktivet) vedrører anlæg til behandling af overflader på stoffer, genstande 
eller produkter under anvendelse af organiske opløsningsmidler, navnlig med henblik på 
grundig påtrykning, coating, affedtning, imprægnering, kachering, lakering, rensning eller 
vædning, med en forbrugskapacitet med hensyn til opløsningsmiddel på mere end 150 kg/time 
eller mere end 200 t/år. Ud fra andragerens oplysninger fremgår det ikke klart, om anlægget 
henhører under anvendelsesområdet for IPPC-direktivet. Hvis det gør, skal det overholde 
bestemmelserne i IPPC-direktivet fra det tidspunkt, hvor det blev taget i brug.

Kommissionen vil tage spørgsmålet om overholdelsen af IPPC-direktivet op med de 
rumænske myndigheder. 

Formaldehydklassificering 
I øjeblikket klassificeres formaldehyd som kategori 3 (svarende til "et muligt carcinogen") 
ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer 
og blandinger5. Imidlertid har Frankrig meddelt Kommissionen, at det vil foreslå en ændring 
af klassificeringen af formaldehyd, ifølge nævnte forordning, til kategori 1 (svarende til 
"kendt humant carcinogen"). I princippet burde kræftfremkaldende stoffer af kategori 1 ikke 
findes i forbrugsvarer. 
Hvad angår anvendelsen af formaldehyd på fabrikker, der forarbejder nyt træ, viser 
videnskabelige data, at det burde undgås, da man mener, at formaldehyd virker 
kræftfremkaldende hos mennesker6.

Luftforurening  
                                               
  
1http://www.centruldemediu.ro/img_upload/dad1e512881e0bbe132a0fb7fbc9d57a/GardaNat
Mediu_Raspuns_KronoBrasov_270608.pdf
2http://www.apmbrasov.ro/noutati/index.php?c=3&cu=20081223141934 
3http://www.centruldemediu.ro/img_upload/dad1e512881e0bbe132a0fb7fbc9d57a/Politie_Kr
onoBrasov.pdf 
4 EUT L 24 af 29.01. 2008, s. 8 
5 EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1 
6 http://www.iarc.fr/en/Media-Centre/IARC-Press-Releases/Archives-2006-2004/2004/IARC-
classifies-formaldehyde-as-carcinogenic-to-humans 
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Ifølge andragerens oplysninger er de relevante direktiver om luftkvaliteten, som bør inddrages 
i denne forbindelse, direktivet om luftkvalitet 96/62/EF1 og dets datterdirektiv 1999/30/EF1, 
som opstiller grænseværdier for beskyttelse af menneskers sundhed for PM10-partikler. En 
række andre forurenende stoffer er reguleret af direktiv 1999/30/EF og tre andre 
datterdirektiver. Imidlertid er formaldehyd, som udtrykkeligt nævnes af andrageren, ikke 
iblandt dem2. 

EF-lovgivningen om luftkvaliteten fastlægger grænse- og målværdier. Det er op til 
medlemsstaten at sikre, at grænseværdierne for luftkvalitet overholdes, om nødvendigt 
gennem passende fysisk planlægning eller særlige begrænsende foranstaltninger. EF-
luftkvalitetsdirektiverne opstiller ingen særlige restriktioner for anlæg eller udvikling. 

Brasov er blevet defineret som et byområde (zone RO0701) af de rumænske myndigheder i 
henhold til EF-luftkvalitetslovgivningen. Det indebærer obligatorisk overvågning af 
forurenende stoffer som PM10 i byen. Denne overvågning startede i 2008. Resultaterne er dog 
endnu ikke tilgængelige for Kommissionen, men de forventes at blive fremsendt ved 
udgangen af september 2009. 

Støjforurening 
Direktiv 2002/49/EF3 er gældende europæisk lovgivning om vurdering og styring af ekstern 
støj. Direktivet blev gennemført i den nationale retsorden af de rumænske myndigheder ved 
regeringsbeslutning 321/2005.

Direktiv 2002/49/EF opstiller ikke nogen grænseværdier og lader det være op til 
medlemsstaterne, om de vil fastsætte grænseværdier og kriterier for udarbejdelsen af 
handlingsplaner. Valget af foranstaltninger til styring af ekstern støj hører under de 
kompetente myndigheder, der er ansvarlige for de handlingsplaner, som udpeges af 
medlemsstaterne.

Ifølge direktivet skal medlemsstaterne udarbejde strategiske støjkort og handlingsplaner med 
henblik på styring af ekstern støj. Der skulle udarbejdes strategiske støjkort senest den 30. 
juni 2007, mens de tilsvarende handlingsplaner skulle vedtages efter høring og deltagelse af 
offentligheden senest den 18. juli 2008. I overensstemmelse med rapporteringsforpligtelserne 
blev byen Brasov kortlagt og rapporten fremsendt til Kommissionen. Kortene og rapporten er 
tilgængelige for offentligheden4.

Byen Sebes er ikke omfattet af førnævnte direktiv, eftersom dens indbyggertal er under 
rapporteringsgrænsen (250 000 indbyggere).
Rumænien har opfyldt sine rapporteringsforpligtelser i henhold til artikel 7, stk. 1, hvad angår 
                                               
1 EFT L 163 af 29.6.1999, s. 41.
2 Rammedirektivet (93/62/EØF) og tre af dets datterdirektiver (1999/30/EF, 
2000/69/EF, 2002/3/EF) samt beslutning 97/101/EF om udveksling af information er blevet 
sammenlagt i et nyt direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i 
Europa, som trådte i kraft den 11. juni 2008.
3 EFT L 189 af 18.7.2002, s. 12-25
4 http://www.brasovcity.ro
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strategiske støjkort, men handlingsplanerne, som kræves i henhold til artikel 8, er endnu ikke 
blevet fremsendt til Kommissionen.  

Konklusioner 

I betragtning af de ovennævnte elementer er det de rumænske myndigheders ansvar at 
færdiggøre undersøgelsen vedrørende denne sag og træffe de nødvendige foranstaltninger for 
at sikre, at VVM-direktivets bestemmelser og den tilsvarende gennemførelseslovgivning 
anvendes fuldt ud, og at byggeriet af træforarbejdningsfabrikken standses, indtil den 
fuldstændige overholdelse af reglerne er sikret. Desuden vil Kommissionen tage spørgsmålet 
om overholdelsen af IPPC-direktivet op med de rumænske myndigheder."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 11. februar 2011.

Flere parallelle procedurer var forelagt Kommissionen vedrørende denne installation, og på 
baggrund af Kommissionens henvendelser til de rumænske myndigheder og ifølge 
oplysninger indhentet fra andre procedurer, ser situationen ud til at være som følger:

 Installationen modtog en miljøgodkendelse i juli 2009 som følge af proceduren i 
forbindelse med vurdering af virkningerne på miljøet.

 Der blev indgivet en klage over godkendelsen, hvorefter godkendelsen blev suspenderet af 
appeldomstolen.

 Endvidere blev en retssag med henblik på tilbagetrækning af godkendelsen indledt den 
25. marts 2010. 

Kommissionen havde modtaget en klage vedrørende dette spørgsmål. Klageren indsendte 
efterfølgende oplysninger om den indledte retssag på nationalt niveau i slutningen af marts 
2010. I betragtning af den igangværende parallelle nationale sag lukkede Kommissionen 
klagesagen. Klageren vendte ikke tilbage med yderligere oplysninger om resultatet af denne 
procedure.

Konklusioner

Ifølge ovennævnte oplysninger er en national retssag om spørgsmålet i andragendet blevet 
indledt. Afhængigt af resultatet heraf vil Kommissionen træffe afgørelse om 
nødvendigheden/hensigtsmæssigheden af at indlede en undersøgelse. 

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 16. marts 2012 (REV II).

De rumænske myndigheder har meddelt Kommissionen, at der er lagt sag an ved den 
relevante administrative domstol mod miljøgodkendelsen, som blev udstedt i juli 2009. 
Sagsøgerne kræver, at godkendelsen (i) suspenderes og (ii) annulleres, navnlig med den 
begrundelse, at projektet vil resultere i en overtrædelse af gældende national og EU-
miljølovgivning. Mere specifikt, hvad angår den retssag, der er indledt for at opnå en 
annullering af miljøgodkendelsen, afsagde den rumænske kassations- og højesteret den 21. 
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januar 2011 dom om, at denne sag skal afgøres ved amtsretten i Neamt. Den første høring 
finder sted den 7. juni 2012. Med hensyn til den retssag, hvor der kræves udsættelse af 
miljøgodkendelsen, afgjorde appelretten i Bukarest den 19. maj 2011, at denne godkendelse 
ikke skal suspenderes.   

I denne forbindelse skal det påpeges, at nationale dommere i EU-medlemsstaterne, iberegnet 
administrative dommere, har pligt til at fortolke national lovgivning på baggrund af EU-
lovgivningen og sikre, at sidstnævnte gennemføres, når det er relevant. Kommissionen 
mener, at den ikke bør træde i stedet for en national dommer, som skal sikre den korrekte 
anvendelse af EU-lovgivningen. I denne sammenhæng bemærker Kommissionen, at denne 
tilgang også støttes i Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2010 om resultatet af arbejdet 
i Udvalget for Andragender i 2009 (2009/2139 (INI)), hvis k. er følgende:

"K. der henviser til, at borgerne især bør gøres opmærksom på, at sagsbehandlingen 
ved de nationale domstole er et led i anvendelsen af EU-lovgivningen i national ret –
hvilket Den Europæiske Ombudsmand anerkendte i sin beslutning af december 2009 
som afslutning på klage 822/2009/BU mod Kommissionen – og at Udvalget for 
Andragender ikke kan behandle sager, der sorterer under nationale domstole, eller 
drage udfaldet heraf i tvivl"


