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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az ellen tiltakozik, hogy a Kronospan S.A. kereskedelmi társaság 
Brassóban (Románia) fakitermelési ipartelepet épít, és feltehetően megsérti a 
környezetvédelmi jogszabályokat. A petíció benyújtója szerint a munkálatokat a szükséges 
környezetvédelmi engedélyek nélkül és a környék lakóinak a tiltakozása ellenére kezdték el. 
A petíció benyújtója azzal érvel, hogy a projekt feltehetően sérti a környezetszennyezés 
integrált megelőzésről és csökkentéséről szóló 96/61/EK irányelv, a környezeti levegő 
minőségének vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló 96/62/EK irányelv, illetve a környezeti zaj 
felméréséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelv előírásait.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 27. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

Környezeti hatásvizsgálat (KHV)
E projektnek a 97/11/EK irányelv1 és a 2003/35/EK irányelv1 (az KHV-irányelv) által 
                                               
1  HL L 175., 1985.7.5., 40. o.
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módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 
szóló 85/337/EGK irányelvnek2 való megfelelését illetően úgy tűnik, hogy a brassói projekt 
2002-ben vagy korábban KHV-folyamaton ment keresztül, mivel 2002. március 18-án KHV-
engedélyt adtak ki. Ezt az engedélyt azonban a román hatóságok már nem tartják 
érvényesnek, és új KHV-eljárást kellett volna végrehajtani3. 
Az e projekt ügyében illetékes KHV-hatóság – a brassói Környezetvédelmi Hivatal –
ismételten megvizsgálta ezt a projektet, és 2008. december 22-én az új KHV-engedély 
kiadásának elutasításáról határozott4. 
Ezzel egyidejűleg a román rendőrségnél folyamatban van a nemzeti jogszabályok 
megsértésének kivizsgálása5, mivel a vállalat azt követően is folytatta az építési 
tevékenységeket, hogy a környezetvédelmi őr tájékoztatta arról, hogy az építési munkák 
illegálisak (mivel az építési engedély lejárt). E ponton, tekintettel arra, hogy az illetékes 
román hatóságok intézkedéssekkel lépnek fel az illegális építkezés ellen, nem lenne 
szerencsés, ha a Bizottság tovább vizsgálná ezt az ügyet. Mindezeket előrebocsátva a román 
hatóságoknak gondoskodniuk kell a nemzeti ellenőrzési és végrehajtási gyakorlatok 
hatékonyságáról; ez magában foglalja azt is, hogy hatékony és arányos szankciókat 
alkalmaznak az EK- és a nemzeti jogszabályokat sértő üzemeltető ellen.

Integrált szennyezésmegelőzés és -csökkentés (IPPC)
Az anyagok, tárgyak vagy termékek felületének kezelésére szerves oldószereket használó 
létesítmények, különösen olyanok, ahol felületmegmunkálást, nyomdai mintázást, 
bevonatkészítést, zsírtalanítást, vízállóvá tételt, fényezést, festést, tisztítást vagy impregnálást 
végeznek, és ahol az oldószer-felhasználás 150 kg/óra feletti, vagy éves szinten a 200 tonnát 
meghaladja, a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 
2008/1/EK irányelv6 (az IPPC-irányelv) I. mellékletének 6.7. pontja alá tartoznak. A petíció 
benyújtója által szolgáltatott információk alapján nem világos, hogy a létesítmény az IPPC-
irányelv hatálya alá tartozik-e. Amennyiben ez a helyzet, üzembe helyezésének időpontjától 
kezdve meg kell felelnie az IPPC-irányelv rendelkezéseinek.

A Bizottság a román hatóságok elé fogja tárni az IPPC-irányelv betartásával kapcsolatos fenti 
aggályokat. 

A formaldehid osztályozása 
A formaldehid jelenleg a 3. kategóriába van besorolva (ez a „potenciálisan rákkeltő” 
megfelelője) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 
1272/2008/EK rendelet7 szerint. Franciaország azonban arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy 
                                                                                                                                                  
1  HL L 73., 1997.3.14., 5. o.
2  HL L 156., 2003.6.25., 17. o.
3

http://www.centruldemediu.ro/img_upload/dad1e512881e0bbe132a0fb7fbc9d57a/GardaNatM
ediu_Raspuns_KronoBrasov_270608.pdf
4http://www.apmbrasov.ro/noutati/index.php?c=3&cu=20081223141934
5

http://www.centruldemediu.ro/img_upload/dad1e512881e0bbe132a0fb7fbc9d57a/Politie_Kro
noBrasov.pdf
6 HL L 24., 2008.1.29., 8. o. 
7 HL L 353., 2008.12.31., 1. o. 
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javasolni fogja a formaldehid fenti rendelet szerinti osztályozásának az 1. kategóriára való 
módosítását (az „ismert humán rákkeltő” megfelelője). Az 1. kategóriába tartozó rákkeltő 
anyagoknak elvileg nem szabad jelen lenniük fogyasztói termékekben. 
A formaldehid új fafeldolgozó üzemben való felhasználását illetően a tudományos adatok azt 
mutatják, hogy azt el kellene kerülni, mivel úgy vélik, hogy a formaldehid emberekre rákkeltő 
hatású1.

Levegőszennyezés  
A petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján az ebben az esetben alkalmazandó 
környezeti levegőminőségről szóló vonatkozó irányelvek a 96/62/EK levegőminőségi
keretirányelv2, illetve a kapcsolódó, az emberi egészség védelme érdekében a PM10 
pormennyiség tekintetében határértékeket meghatározó 1999/30/EK származékos irányelv3. 
Az 1999/30/EK irányelv és három további irányelv számos egyéb szennyező anyagot 
szabályoz; a formaldehid azonban, amelyet a petíció benyújtója kifejezetten említ, nem 
tartozik ezek közé4. 

A környezeti levegő minőségére vonatkozó EK-jogszabályok határértékeket és célértékeket 
szabnak meg. A tagállamok feladata annak biztosítása, hogy megfeleljenek a környezeti 
levegő minőségére vonatkozó értékeknek, szükség esetén megfelelő területrendezés vagy 
meghatározott mérséklési intézkedések révén. A levegő minőségére vonatkozó EK-irányelvek 
a létesítmények és beruházások tekintetében nem szabnak meg semmilyen konkrét 
korlátozást. 

Brassót a román hatóságok a levegőszennyezésre vonatkozó EK-jogszabályok 
rendelkezéseinek keretében agglomerációként azonosították (RO0701 övezet). Ez azt jelenti, 
hogy ebben a városban kötelezően ellenőrizni kell az olyan szennyező anyagokat, mint a 
PM10. Ez az ellenőrzés 2008-ban kezdődött el. Az eredmények azonban még nem állnak a 
Bizottság rendelkezésére, de ezeket várhatóan 2009. szeptember végén be fogják nyújtani. 

Zajszennyezés 
A környezeti zaj értékelése és kezelése tekintetében a 2002/49/EK irányelv5 az alkalmazandó 
európai jogszabály. Ezt az irányelvet Románia a 321/2005 kormányhatározattal ültette át.

A 2002/49/EK irányelv nem határoz meg határértékeket, és a tagállamok mérlegelésére bízza 
az ilyen határértékek megszabását és a cselekvési tervek létrehozásának kritériumait. A 
környezeti zaj kezelését célzó intézkedések megválasztása a cselekvési tervekért felelős 
hatóságok hatáskörébe tartozik, amelyeket a tagállamokban jelölnek ki.

                                               
1 http://www.iarc.fr/en/Media-Centre/IARC-Press-Releases/Archives-2006-2004/2004/IARC-
classifies-formaldehyde-as-carcinogenic-to-humans
2HL L 296., 1996.11.21., 55. o.
3HL L 163., 1999.6.29., 41. o.
4 A keretirányelvet (93/62/EK) és három származékos irányelvét (1999/30/EK, 2000/69/EK, 
2002/3/EK), valamint az információcseréről szóló 97/101/EK határozatot az új, környezeti 
levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. 
május 21-i 2008/50/EK irányelvben egyesítették, amely 2008. június 11-én lépett hatályba.
5HL L 189., 2002.7.18., 12–25. o.
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Az irányelv előírja a tagállamoknak, hogy dolgozzanak ki stratégiai zajtérképeket és a 
környezeti zaj kezelését célzó cselekvési terveket. A stratégiai zajtérképeket 2007. június 30-
ig kellett kidolgozni, a megfelelő cselekvési terveket pedig a közvéleménnyel való 
konzultációt és annak bevonását követően, 2008. július 18-ig kellett elfogadni. Brassó városát 
a jelentéstételi kötelezettségeknek megfelelően feltérképezték, és a jelentést benyújtották a 
Bizottságnak. A térképek és a jelentés nyilvánosan hozzáférhetők1.

Szászsebes városa nem tartozik a fent említett irányelv hatálya alá, mivel lakossága nem éri el 
a jelentéstételi küszöbértéket (250 000 lakos).
Románia a stratégiai zajtérképeket illetően eleget tett a 7. cikk (1) bekezdése szerinti 
bejelentési kötelezettségeinek, de a 8. cikkben előírt cselekvési terveket még nem nyújtották 
be a Bizottságnak.  

Következtetések 

A fenti tényezőket figyelembe véve a román hatóságok hatáskörébe tartozik, hogy befejezzék 
ennek az ügynek a kivizsgálását, és meghozzák az annak biztosításához szükséges 
intézkedéseket, hogy teljes mértékben alkalmazzák a KHV-irányelv és az azt átültető 
megfelelő jogszabályok rendelkezéseit, és hogy a teljes jogszabályi megfelelés biztosításáig 
leállítsák a fafeldolgozó üzem építését. A Bizottság ezen túlmenően a román hatóságok elé 
fogja tárni az IPPC-irányelv betartásával kapcsolatos aggályokat.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2011. február 11.

A létesítménnyel kapcsolatban számos párhuzamos eljárás folyt a Bizottság előtt, és a 
Bizottság által a román hatóságoktól kapott tájékoztatás, valamint az egyéb eljárásokból nyert 
információk alapján a következő helyzet vázolható fel:

 a létesítmény a környezeti hatásvizsgálati eljárás lezárását követően 2009 júliusában 
környezetvédelmi engedélyt kapott;

 az engedély megadása ellen fellebbezést nyújtottak be, melynek következében a 
fellebbviteli bíróság felfüggesztette az engedélyt;

 ezenkívül 2010. március 25-én per indult az engedély visszavonása céljából. 

A Bizottság korábban nyilvántartásba vett egy panaszt az üggyel kapcsolatban. A panaszos 
később tájékoztatott a 2010. március végén indított nemzeti szintű bírósági eljárásról. A 
párhuzamosan folyó nemzeti eljárásra való tekintettel a Bizottság lezárta a panaszt. A 
panaszos később nem szolgáltatott további információt ezen eljárás kimenetelére 
vonatkozóan.

Következtetések

                                               
1 http://www.brasovcity.ro/
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A fenti információk szerint a petícióban felvetett kérdéssel kapcsolatban nemzeti szintű 
bírósági eljárás indult.   A Bizottság az eljárás kimenetelétől függően dönti majd el, hogy 
szükséges/indokolt lesz-e vizsgálat indítása. 

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2012. március 16. (REV II)

A román hatóságok tájékoztatták a Bizottságot, hogy bírósági eljárás indult a megfelelő 
közigazgatási bíróságon a 2009 júliusában kiadott környezetvédelmi engedély ellen. A 
felperes célja, hogy kérje az engedély i) felfüggesztését és ii) annak hatályon kívül 
helyezését, különösen mivel a projekt sértené az alkalmazandó nemzeti és uniós 
környezetvédelmi jogszabályokat. Konkrétan a környezetvédelmi engedély hatályon kívül 
helyezéséért indított jogi eljárást tekintve a Román Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék 2011. 
január 21-én úgy határozott, hogy az ügyben a Neamt megyei bíróságnak kell döntenie. Az 
első meghallhatásra 2012. június 7-én kerül sor. A környezetvédelmi engedély 
felfüggesztéséért indított bírósági eljárást tekintve a bukaresti fellebbviteli bíróság 2011. 
május 19-én kimondta, hogy ez az engedély nem függeszthető fel.   

Ennek kapcsán meg kell említeni, hogy az uniós tagállamokban a nemzeti bíráknak, beleértve 
a közigazgatási bírót is, kötelességük, hogy a nemzeti jogot az uniós jog fényében 
értelmezzék, és biztosítsák, hogy ez utóbbit minden lehetséges esetben alkalmazzák. A 
Bizottság azon a véleményen van, hogy nem léphet a nemzeti bíró helyébe, akinek 
garantálnia kell az uniós jog helyes alkalmazását. A Bizottság ennek kapcsán megállapítja, 
hogy ezt a megközelítést az Európai Parlament is támogatja, amint azt a Petíciós Bizottság 
2009-es év során folytatott tanácskozásairól szóló 2010. július 6-i európai parlamenti 
állásfoglalás (2009/2139(INI)) is rögzíti, amelynek (K) pontja a következőt mondja ki: 

„mivel a polgárokban különösen azt kell tudatosítani, hogy – az európai ombudsman 
által a Bizottság elleni 822/2009/BU sz. panaszbeadvány 2009. decemberi lezáró 
határozatában elismertek szerint – a nemzeti bírósági eljárások az európai 
jogszabályok tagállami végrehajtásának folyamatába tartoznak, és a Petíciós Bizottság 
nem foglalkozhat nemzeti bírósági eljárások alá tartozó ügyekkel, illetve nem 
vizsgálhatja felül az ilyen eljárások kimenetelét”.


