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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

16.3.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Θέμα: Αναφορά 0941/2008, του Nicolae Danut Ilea, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά 

με εικαζόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας για την περιβαλλοντική 
προστασία σε σχέση με την κατασκευή από την Kronospan S.A. μιας 
πλατφόρμας για την επεξεργασία ξυλείας στο Brașov (Ρουμανία).

1. Περίληψη της αναφοράς
Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση της 
κοινοτικής νομοθεσίας για την περιβαλλοντική προστασία όσον αφορά την κατασκευή από 
την εταιρεία Kronospan μιας πλατφόρμας για την επεξεργασία ξυλείας στο Brașov 
(Ρουμανία). Ο αναφέρων επισημαίνει ότι οι εργασίες έχουν ξεκινήσει παρά τις διαμαρτυρίες 
των κατοίκων της περιοχής και παρόλο που δεν έχει χορηγηθεί η απαραίτητη περιβαλλοντική 
έγκριση. Υποστηρίζει ότι το εν λόγω έργο παραβιάζει την οδηγία 96/61/ΕΚ σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, την οδηγία 96/62/ΕΚ για την εκτίμηση 
και τη διαχείριση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και την οδηγία 2002/49/ΕΚ σχετικά 
με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Νοεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ)
Αναφορικά  με τη συμμόρφωση του εν λόγω έργου προς την οδηγία 85/337/EΟΚ1 για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 

                                               
1  EE L 175, 05.07.1985, σελ. 40
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περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/EΚ1 και την οδηγία 2003/35/EΚ2

(οδηγία ΕΠΕ), φαίνεται ότι το έργο στο Brasov υποβλήθηκε σε διαδικασία ΕΠΕ το 2002, 
μετά την έκδοση άδειας ΕΠΕ στις 18 Μαρτίου 2002. Ωστόσο, η εν λόγω άδεια δεν θεωρείται 
πλέον έγκυρη από τις ρουμανικές αρχές και θα έπρεπε να διενεργηθεί νέα διαδικασία ΕΠΕ3.
Η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας του Brasov, ως η αρμόδια για τις ΕΠΕ αρχή για 
το έργο, εξέτασε εκ νέου το εν λόγω έργο και αποφάσισε, στις 22 Δεκεμβρίου 2008, να 
απορρίψει την έκδοση μιας νέας άδειας ΕΠΕ4. 
Ταυτόχρονα, η ρουμανική αστυνομία ερευνά τη μη συμμόρφωση προς την εθνική 
νομοθεσία5, δεδομένου ότι η εταιρεία συνέχισε τις κατασκευαστικές εργασίες ακόμα και 
αφού ενημερώθηκε από την Υπηρεσία Περιβαλλοντικού Ελέγχου για τον παράνομο 
χαρακτήρα τους (εφόσον είχαν λήξει οι άδειες κατασκευής). Σε αυτό το στάδιο, δεδομένου 
ότι οι αρμόδιες ρουμανικές αρχές λαμβάνουν μέτρα κατά της παράνομης κατασκευής, δεν 
κρίνεται σκόπιμο η Επιτροπή να ερευνήσει περαιτέρω το εν λόγω ζήτημα. Κατόπιν των 
παραπάνω παρατηρήσεων, οι ρουμανικές αρχές οφείλουν να διασφαλίσουν ότι οι εθνικές 
πρακτικές ελέγχου και επιβολής είναι αποτελεσματικές· αυτό περιλαμβάνει, επίσης, την 
εφαρμογή αποτελεσματικών και αναλογικών ποινών σε βάρος του φορέα εκμετάλλευσης που 
παραβιάζει την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία.

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης (ΟΠΕΡ)
Το σημείο 6.7 του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 2008/1/EΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη 
πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης6 (οδηγία ΟΠΕΡ) καλύπτει εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
της επιφάνειας υλών, αντικειμένων ή προϊόντων με τη χρήση οργανικών διαλυτών, ιδίως για 
τις εργασίες προετοιμασίας, εκτύπωσης, επίστρωσης, καθαρισμού των λιπών, 
αδιαβροχοποίησης, κολλαρίσματος, βαφής, καθαρισμού ή διαβροχής, με δυναμικότητα 
κατανάλωσης άνω των 150 kg διαλύτη ανά ώρα ή άνω των 200 τόνων ετησίως. Βάσει των 
πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, δεν είναι σαφές εάν η εγκατάσταση 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΟΠΕΡ. Σε καταφατική περίπτωση, πρέπει να 
συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της οδηγίας ΟΠΕΡ από τη στιγμή που τέθηκε σε 
λειτουργία.

Η Επιτροπή θα θέσει τις ανωτέρω ανησυχίες περί συμμόρφωσης προς την οδηγία ΟΠΕΡ 
ενώπιον των ρουμανικών αρχών. 

Ταξινόμηση της φορμαλδεΰδης 
Επί του παρόντος, η φορμαλδεΰδη είναι ταξινομημένη στην κατηγορία 3 («πιθανώς 
καρκινογόνος ουσία») σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 σχετικά με την 
ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων7. Ωστόσο, η 
                                               
1  EE L 73, 14.03.1997, σελ. 5
2  EE L 156, 25.06.2003, σελ. 17
3

http://www.centruldemediu.ro/img_upload/dad1e512881e0bbe132a0fb7fbc9d57a/GardaNatMediu_Ra
spuns_KronoBrasov_270608.pdf
4http://www.apmbrasov.ro/noutati/index.php?c=3&cu=20081223141934
5

http://www.centruldemediu.ro/img_upload/dad1e512881e0bbe132a0fb7fbc9d57a/Politie_KronoBraso
v.pdf
6 EE L 24, 29.01.2008, σελ. 8 
7 EE L 353, 31.12.2008, σελ. 1 
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Γαλλία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι θα προτείνει την αλλαγή της ταξινόμησης της 
φορμαλδεΰδης, βάσει του ανωτέρω κανονισμού, στην κατηγορία 1 («γνωστά καρκινογόνα για 
τον άνθρωπο»). Καταρχήν, τα καρκινογόνα στοιχεία της κατηγορίας 1 δεν θα πρέπει να 
εντοπίζονται σε καταναλωτικά προϊόντα. 
Σχετικά με τη χρήση της φορμαλδεΰδης στη νέα βιομηχανία επεξεργασίας ξυλείας, τα 
επιστημονικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι η χρήση της θα πρέπει να αποφεύγεται, καθώς 
θεωρείται ως καρκινογόνος ουσία για τους ανθρώπους1.

Ρύπανση του αέρα  
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, οι σχετικές οδηγίες 
για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που είναι εφαρμοστέες στη συγκεκριμένη 
περίπτωση είναι η οδηγία πλαίσιο 96/62/EΚ για την ποιότητα του αέρα, καθώς και η 
θυγατρική της οδηγία 1999/30/ΕΚ2 που θεσπίζει οριακές τιμές για την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας σε σχέση με τα ΑΣ103. Ορισμένοι άλλοι ρύποι ρυθμίζονται από την 
οδηγία 1999/30/EΚ και τρεις ακόμη θυγατρικές οδηγίες· ωστόσο, η φορμαλδεΰδη, που 
αναφέρεται ρητώς από τον αναφέροντα, δεν συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών4. 
Η κοινοτική νομοθεσία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα θεσπίζει όρια και τιμές-
στόχους. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι θα τηρηθούν οι οριακές τιμές 
ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, μέσω χωροταξικού σχεδιασμού ή ειδικών μέτρων 
μετριασμού, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Οι οδηγίες για την ποιότητα του αέρα δεν 
επιβάλλουν τυχόν συγκεκριμένους περιορισμούς σε εγκαταστάσεις ή κατασκευές. 

Το Brasov έχει αναγνωριστεί ως οικισμός (ζώνη RO0701) από τις ρουμανικές αρχές βάσει 
των διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας για την ποιότητα του αέρα. Αυτό συνεπάγεται την 
υποχρεωτική παρακολούθηση των ρύπων όπως τα ΑΣ10 στην περιοχή, η οποία ξεκίνησε το
2008. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν έχουν καταστεί ακόμα διαθέσιμα στην Επιτροπή, αλλά 
αναμένεται να υποβληθούν έως το τέλος του Σεπτεμβρίου 2009. 

Ηχορρύπανση
Η οδηγία 2002/49/EΚ5 αποτελεί την εφαρμοστέα ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την 
αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. Η οδηγία αυτή μεταφέρθηκε 
από τη Ρουμανία με την κυβερνητική απόφαση 321/2005.

Η οδηγία 2002/49/EΚ δεν θέτει οριακές τιμές και αφήνει την επιλογή του καθορισμού 
τέτοιων οριακών τιμών και κριτηρίων για τη θέσπιση σχεδίων δράσης στη διακριτική 
ευχέρεια των κρατών μελών. Η επιλογή των μέτρων για τη διαχείριση του περιβαλλοντικού 
θορύβου εμπίπτει στην αρμοδιότητα των αρχών που είναι αρμόδιες για τα σχέδια δράσης που 
έχουν οριστεί εντός των κρατών μελών.

                                               
1 http://www.iarc.fr/en/Media-Centre/IARC-Press-Releases/Archives-2006-2004/2004/IARC-
classifies-formaldehyde-as-carcinogenic-to-humans
2 EE L 296, 21.11.1996, σελ. 55.
3 ΕΕ L 163, 29.06.99, σελ 41.
4 Η οδηγία πλαίσιο (93/62/EΚ) και τρεις θυγατρικές της οδηγίες (1999/30/EΚ, 2000/69/EΚ, 
2002/3/EΚ), καθώς και η απόφαση 97/101/EΚ για την ανταλλαγή πληροφοριών συγχωνεύθηκαν σε 
μια νέα οδηγία 2008/50/EΚ της 21ης Μαΐου 2008 για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και 
καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη που τέθηκε σε ισχύ στις 11 Ιουνίου 2008.
5 EE L 189, 18.07.2002, σελ. 12-25
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Η εν λόγω οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να εκπονήσουν στρατηγικούς χάρτες θορύβου 
και σχέδια δράσης με στόχο τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. Οι στρατηγικοί 
χάρτες θορύβου έπρεπε να εκπονηθούν πριν τις 30 Ιουνίου 2007 ενώ τα αντίστοιχα σχέδια 
δράσης έπρεπε να εγκριθούν μετά από διαβούλευση και συμμετοχή του κοινού πριν τις 18 
Ιουλίου 2008. Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις υποβολής έκθεσης, η πόλη του Brasov
χαρτογραφήθηκε και η έκθεση υποβλήθηκε στην Επιτροπή. Οι χάρτες και η έκθεση είναι 
διαθέσιμα στο κοινό1.

Η πόλη του Sebes δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογή της προαναφερθείσας οδηγίας δεδομένου 
ότι ο πληθυσμός της είναι μικρότερος από το όριο που έχει θεσπιστεί για την υποβολή 
έκθεσης (250 000 κάτοικοι).
Η Ρουμανία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της περί υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 7, παράγραφος 1, όσον αφορά τους στρατηγικούς χάρτες θορύβου, αλλά τα σχέδια 
δράσης που απαιτούνται βάσει του άρθρου 8 δεν έχουν υποβληθεί ακόμα στην Επιτροπή.  

Συμπεράσματα

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία, αποτελεί αρμοδιότητα των ρουμανικών αρχών να 
ολοκληρώσουν την έρευνα για την εν λόγω υπόθεση και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για 
να διασφαλίσουν ότι οι διατάξεις της οδηγίας ΕΠΕ και η αντίστοιχη νομοθεσία μεταφοράς 
εφαρμόζονται πλήρως, και ότι η κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας ξυλείας θα 
σταματήσει μέχρι να διασφαλιστεί πλήρης συμμόρφωση. Επιπλέον, η Επιτροπή θα θέσει τις 
ανησυχίες περί συμμόρφωσης προς την οδηγία ΟΠΕΡ ενώπιον των ρουμανικών αρχών.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Φεβρουαρίου 2011.

Ενώπιον της Επιτροπής έλαβαν χώρα αρκετές παράλληλες διαδικασίες σχετικά με τις 
παραπάνω εγκαταστάσεις, και με βάση τις έρευνες που διεξήγαγε η Επιτροπή στις 
ρουμανικές αρχές και τις πληροφορίες που συνέλεξε από άλλες διαδικασίες , η κατάσταση 
φαίνεται να έχει ως εξής:

 Οι εγκαταστάσεις έλαβαν περιβαλλοντική άδεια τον Ιούλιο του 2009 ως αποτέλεσμα της 
διαδικασίας εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

 Κατόπιν προσφυγής κατά της άδειας, το Δικαστήριο προέβη, συνεπώς, σε διακοπή της 
ισχύος της άδειας·

 Επιπρόσθετα, στις 25 Μαρτίου 2010, ξεκίνησε αγωγή για την ακύρωση της άδειας. 

Στην Επιτροπή έχει ήδη υποβληθεί καταγγελία σχετικά με το ζήτημα αυτό. Ο καταγγέλλων 
παρέσχε στη συνέχεια πληροφορίες σχετικά με την νομική διαδικασία σε εθνικό επίπεδο στα 
τέλη Μαρτίου 2010. Δεδομένης της παράλληλης τρέχουσας εθνικής διαδικασίας, η Επιτροπή 
περάτωσε την εξέταση της καταγγελίας. Ο καταγγέλλων δεν παρέσχε συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής.
                                               
1 http://www.brasovcity.ro/
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Συμπεράσματα

Σύμφωνα με τις ανωτέρω πληροφορίες, έχει κινηθεί η εθνική νομική διαδικασία σχετικά με 
το ζήτημα που τέθηκε στην αναφορά.   Ανάλογα με την έκβαση της υπόθεσης, η Επιτροπή θα 
αποφασίσει για την αναγκαιότητα/σκοπιμότητα της δρομολόγησης έρευνας. 

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012 
(ΑΝΑΘ. ΙΙ)

Οι ρουμανικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι έχει κινηθεί η νομική διαδικασία 
ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου κατά της περιβαλλοντικής άδειας που 
χορηγήθηκε τον Ιούλιο του 2009. Επιδίωξη των εναγόντων είναι να ζητήσουν (i) την 
αναστολή της άδειας και (ii) την ακύρωσή της, ιδιαίτερα λόγω του ότι το έργο θα είχε ως 
αποτέλεσμα την παραβίαση της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας. Ειδικότερα, αναφορικά με τη νομική διαδικασία που κινήθηκε για την ακύρωση 
της περιβαλλοντικής άδειας, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Ρουμανίας απεφάνθη, 
στις 21 Ιανουαρίου 2011, ότι το εν λόγω ζήτημα πρέπει να εξετασθεί από το δικαστήριο της 
περιφέρειας Neamt. Η πρώτη επ' ακροατηρίου συζήτηση θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου 2012. 
Αναφορικά με τη νομική διαδικασία που κινήθηκε για την αναστολή της περιβαλλοντικής 
άδειας, το Δικαστήριο του Βουκουρεστίου απεφάνθη στις 19 Μαΐου 2011 ότι η εν λόγω 
άδεια δεν θα πρέπει να ανασταλεί.   

Στο παραπάνω πλαίσιο, υπενθυμίζεται ότι οι εθνικοί δικαστές στα κράτη μέλη της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του διοικητικού δικαστή, οφείλουν να ερμηνεύουν την εθνική 
νομοθεσία υπό το πρίσμα της νομοθεσίας της ΕΕ και να διασφαλίζουν ότι η τελευταία 
εφαρμόζεται όποτε καθίσταται δυνατό. Η Επιτροπή εκφράζει την πεποίθηση ότι σκοπός δεν 
είναι η αντικατάσταση του εθνικού δικαστή, ο οποίος οφείλει να διασφαλίζει την ορθή 
εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η παραπάνω 
προσέγγιση υποστηρίζεται επίσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως ορίζεται στο 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τις διαβουλεύσεις 
της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος (2009/2139(INI)), το σημείο (Κ) του οποίου έχει ως 
εξής:

«λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες θα πρέπει ειδικότερα να ενημερωθούν ότι –όπως 
αναγνωρίστηκε από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή στην απόφαση του Δεκεμβρίου του 
2009 με την οποία ολοκληρώθηκε η έρευνα για την καταγγελία 822/2009/BU κατά της 
Επιτροπής– οι διαδικασίες των εθνικών δικαστηρίων αποτελούν μέρος της διαδικασίας 
εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα κράτη μέλη, και ότι η Επιτροπή Αναφορών 
δεν μπορεί να επιληφθεί ζητημάτων τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαδικασιών των 
εθνικών δικαστηρίων ή να αναθεωρήσει το αποτέλεσμα των εν λόγω διαδικασιών»


