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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0941/2008 dėl tariamų aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimų, 
susijusių su įmonės „Kronospan S.A.“ medienos apdirbimo fabriko Brašovo 
mieste (Rumunija) statybomis, kurią pateikė Rumunijos pilietis Nicolae 
Danut Ilea  

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas reiškia susirūpinimą dėl tariamų Bendrijos aplinkos apsaugos teisės aktų 
pažeidimų, susijusių su įmonės „Kronospan“ statomu medienos apdirbimo fabriku Brašovo 
mieste (Rumunija). Peticijos pateikėjas nurodo, kad darbai jau pradėti, nors nebuvo gautas 
būtinas aplinkosauginis patvirtinimas, taip pat neatsižvelgta į vietos gyventojų protestus. Jis 
teigia, kad šiuo projektu pažeidžiamos Direktyvos 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos 
ir kontrolės, Direktyvos 96/62/EB dėl aplinkos oro kokybės vertinimo ir valdymo ir 
Direktyvos 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo nuostatos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. lapkričio 27 d.. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. kovo 20 d.

„Poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV)
Dėl šio projekto atitikimo Direktyvos 85/337/EEB1 dėl tam tikrų valstybės ir privačių 
projektų poveikio aplinkai vertinimo, kurią iš dalies pakeitė Direktyva 97/11/EB2 ir 

                                               
1  OL L 175, 1985 7 5, p. 40
2  OL L 73, 1997 3 14, p. 5.
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Direktyva 2003/35/EB1 (vadinamoji PAV direktyva), nuostatoms, atrodo, kad Brašove 
vykdomo projekto PAV procedūra atlikta 2002 m. ar anksčiau, nes PAV leidimas buvo 
išduotas 2002 m. kovo 18 d. Vis dėlto Rumunijos valdžios institucijos šio leidimo nebelaiko 
galiojančiu, todėl turėtų būti atlikta nauja PAV procedūra2.
Šio projekto atžvilgiu kompetentinga PAV institucija – Brašovo aplinkos apsaugos agentūra –
dar kartą persvarstė šį projektą ir 2008 m. gruodžio 22 d. nusprendė atmesti prašymą išduoti 
naują PAV leidimą3. 
Tuo metu Rumunijos policija atliko tyrimą dėl neatitikimo nacionaliniams teisės aktams4, nes 
įmonė toliau tęsė statybų darbus net tada, kai aplinkos apsaugos inspektorius pranešė, kad 
darbai neteisėti (dėl to, kad baigė galioti statybos leidimas). Šiame etape, atsižvelgiant į tai, 
kad kompetentingos Rumunijos valdžios institucijos prieš neteisėtas statybas imasi veiksmų, 
šio klausimo Komisija toliau neturėtų nagrinėti. Kad ir kaip būtų, Rumunijos valdžios 
institucijos turi užtikrinti, kad nacionalinės kontrolės ir vykdymo užtikrinimo priemonės būtų 
veiksmingos. Tai taip pat reiškia, kad projekto vykdytojui, pažeidžiančiam EB ir nacionalinę 
teisę, turi būti taikomos veiksmingos ir proporcingos sankcijos.

Integruota taršos prevencija ir kontrolė (toliau – ITPK)
Direktyvos 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės5 (ITPK direktyva) 
I priedo 6.7 dalis taikoma įrenginiams, kuriuose naudojant organinius tirpiklius atliekamas 
medžiagų, daiktų arba gaminių paviršiaus apdorojimas – taurinimas, šlichtinimas, dengimas, 
riebalų šalinimas, atspariu vandeniui darymas, klijavimas, dažymas, valymas arba 
impregnavimas ir kurių vartojimo pajėgumas didesnis kaip 150 kg per valandą arba didesnis 
kaip 200 tonų per metus. Iš pareiškėjo pateiktos informacijos neaišku, ar įrenginiui taikytinos 
ITPK direktyvos nuostatos. Jei taip, jis privalo atitikti ITPK direktyvos nuostatas nuo pat jo 
naudojimo pradžios.

Komisija šį susirūpinimą dėl atitikties ITPK direktyvai išreikš Rumunijos valdžios 
institucijoms. 

Formaldehido klasifikacija 
Šiuo metu pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo6 formaldehidas priskiriamas prie 3 kategorijos (kaip 
galimas kancerogenas). Vis dėlto Prancūzija Komisijai pranešė siūlysianti formaldehido 
klasifikavimą keisti ir priskirti jį prie 1 kategorijos (kaip turintį žinomą kancerogeninį poveikį 
žmonėms). Prie 1 kategorijos priskiriami kancerogenai iš principo neturėtų įeiti į vartojimo 
produktų sudėtį. 
Dėl formaldehido naudojimo naujajame medienos apdirbimo fabrike reikia pažymėti, kad 
                                               
1  OL L 156, 2003 6 25, p. 17.
2

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

http://www.centruldemediu.ro/img_upload/dad1e512881e0bbe132a0fb7fbc9d57a/Politie_Kro
noBrasov.pdf. 
5 OL L 24, 2008 1 29, p. 8. 
6 OL L 353, 2008 12 31, p. 1. 
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mokslinių tyrimų rezultatai rodo, jog reiktų vengti jį naudoti, nes manoma, kad formaldehidas 
gali turėti kancerogeninį poveikį žmonėms1.

Oro tarša  
Remiantis peticijoje pateikta informacija, šiuo atveju taikytinos direktyvos dėl aplinkos oro 
kokybės yra Oro kokybės pagrindų direktyva 96/62/EB2 ir antrinė direktyva 1999/30/EB3, 
kurioje nustatomos kietųjų dalelių PM10 ribinės vertės, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą. 
Pagal Direktyvą 1999/30/EB ir kitas tris antrines direktyvas reglamentuojama ir nemažai kitų 
teršalų. Vis dėlto formaldehido, kurį aiškiai nurodė peticijos pateikėjas, tarp jų nėra4. 

EB teisės aktais dėl aplinkos oro kokybės nustatomos ribinės ir siekiamos vertės. Valstybėms 
narėms tenka atsakomybė užtikrinti, kad aplinkos oro kokybės verčių reikalavimai būtų 
vykdomi, jei reikia – atitinkamai planuojant erdvę ar taikant konkrečias taršos mažinimo 
priemones. EB oro kokybės direktyvomis nėra įvedami jokie konkretūs apribojimai 
įrenginiams ar plėtrai. 

Remdamosi EB oro kokybės teisės aktais, Rumunijos valdžios institucijos Brašovui priskyrė 
aglomeracijos statusą (zona RO0701). Tai reiškia, kad mieste privaloma vykdyti tokių teršalų 
kaip PM10 lygio stebėseną. Tokia stebėsena pradėta vykdyti 2008 m. Tačiau Komisija dar 
neturi stebėsenos rezultatų; tikimasi, kad jie bus pateikti iki 2009 m. rugsėjo mėn. pabaigos. 

Triukšmo tarša 
Direktyvoje 2002/49/EB5 įtvirtintos galiojančios aplinkos triukšmo vertinimo ir valdymo 
Bendrijos teisės nuostatos. Rumunija šią direktyvą perkėlė Vyriausybės sprendimu 
Nr. 321/2005.

Direktyva 2002/49/EB nėra nustatytos jokios ribinės vertės, tokių verčių bei veiksmų planų 
sudarymo kriterijų nustatymas paliekamas valstybių narių nuožiūrai. Aplinkos triukšmo 
valdymo priemones renkasi valdžios institucijos, atsakingos už veiksmų planus, o šias 
institucijas skiria pačios valstybės narės.

Pagal šią direktyvą valstybės narės privalo sudaryti strateginius triukšmo žemėlapius ir 
veiksmų planus, skirtus aplinkos triukšmui valdyti. Strateginiai triukšmo žemėlapiai turėjo 
būti sudaryti iki 2007 m. birželio 30 d., o atitinkami veiksmų planai, parengti dalyvaujant 
visuomenei ir pasikonsultavus su ja, turėjo būti patvirtinti iki 2008 m. liepos 18 d. Laikantis 
ataskaitų teikimo reikalavimų, Brašovo miestui buvo sudaryti žemėlapiai, o ataskaita pateikta 
Komisijai. Šie žemėlapiai ir ataskaita yra viešai prieinami visuomenei6.
                                               
1 http://www.iarc.fr/en/Media-Centre/IARC-Press-Releases/Archives-2006-2004/2004/IARC-
classifies-formaldehyde-as-carcinogenic-to-humans. 
2 OL L 296, 1996 11 21, p. 55.
3 OL L 163, 1999 6 29, p. 41.
4 Pagrindų direktyva (93/62/EB) ir trys antrinės jos direktyvos (1999/30/EB, 
2000/69/EB, 2002/3/EB), taip pat Sprendimas 97/101/EB, nustatantis apsikeitimą 
duomenimis, įtrauktas į naują 2008 m. gegužės 21 d. Direktyvą 2008/50/EB dėl aplinkos oro 
kokybės ir švaresnio oro Europoje, kuri įsigaliojo 2008 m. birželio 11 d.
5 OL L 189, 2002 7 18, p. 12–25.
6 http://www.brasovcity.ro/.



PE423.675v03-00 4/5 CM\896368LT.doc

LT

Sebešo miestui pirmiau nurodyta direktyva netaikoma, nes jo gyventojų skaičius yra mažesnis 
nei nustatyta riba (250 000 gyventojų), kurią peržengus taikomas ataskaitų teikimo 
reikalavimas.
Rumunija įvykdė jai taikomus ataskaitų teikimo reikalavimus dėl strateginių triukšmo 
žemėlapių pagal 7 straipsnio 1 dalį, tačiau Komisijai dar nėra pateikti veiksmų planai, kurių 
reikalaujama pagal 8 straipsnį.  

Išvados 

Remiantis pirmiau išdėstyta informacija, būtent Rumunijos valdžios institucijos 
kompetencijos sričiai priklauso užbaigti šios bylos tyrimą ir imtis reikalingų priemonių 
užtikrinant, kad PAV direktyvos nuostatos ir atitinkami ją perkeliantys teisės aktai būtų 
visiškai taikomi ir kad medienos apdirbimo fabriko statybos būtų sustabdytos iki tol, kol bus 
užtikrinta visiška atitiktis. Komisija Rumunijos valdžios institucijoms taip pat pateiks 
klausimų dėl atitikties ITPK direktyvai.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. vasario 11 d.

„Komisijai dėl šių įrenginių buvo pateiktos kelios bylos vienu metu; atsižvelgiant į užklausas, 
kurias Komisija pateikė Rumunijos valdžios institucijoms, ir remiantis informacija, gauta 
nagrinėjant kitas bylas, padėtis yra tokia:

 2009 m. liepos mėn., atlikus poveikio aplinkai tyrimą, įrenginiams buvo išduotas 
aplinkosaugos leidimas;

 prieštaraujant leidimo išdavimui pateiktas apeliacinis skundas, dėl to apeliacinis teismas 
sustabdė leidimo galiojimą;

 be to, 2010 m. kovo 25 d. pradėtas teismo procesas dėl leidimo panaikinimo. 

Komisija užregistravo su šiuo klausimu susijusį skundą. Vėliau, 2010 m. kovo mėn. 
pabaigoje, skundo pateikėjas pateikė informaciją dėl pradėto teismo proceso nacionaliniu 
lygmeniu. Atsižvelgdama į tai, kad nacionaliniu lygmeniu kartu vykdomos atitinkamos 
procedūros, Komisija skundo nagrinėjimą nutraukė. Skundo pateikėjas daugiau nepateikė 
informacijos apie šios procedūros rezultatus.

Išvados

Remiantis pirmiau pateikta informacija, peticijos pateikėjo iškeltu klausimu pradėtas 
nacionalinis teismo procesas.   Atsižvelgdama į šio proceso rezultatus, Komisija priims 
sprendimą dėl būtinybės ir (arba) tinkamumo pradėti tyrimą.“ 

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d. (REV II)
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Rumunijos valdžios institucijos informavo Komisiją, kad atitinkamame administraciniame 
teisme pradėtas teismo procesas dėl 2009 m. liepos mėn. išduoto aplinkosaugos leidimo. 
Ieškovai siekia, kad (i) aplinkosaugos leidimo galiojimas būtų laikinai nutrauktas ir kad (ii) 
jis būtų panaikintas ypač dėl to, kad projektas pažeidžia taikomus nacionalinius ir ES 
aplinkosaugos teisės aktus. Tiksliau, Rumunijos aukščiausiasis kasacinis ir teisingumo 
teismas 2011 m. sausio 21 d. priėmė sprendimą byloje dėl teismo proceso, pradėto siekiant 
panaikinti aplinkosaugos leidimą, kad ši byla turi būti nagrinėjama Niamco apygardos 
teisme. Pirmasis posėdis vyks 2012 m. birželio 7d. Teismo procese dėl leidimo galiojimo 
sustabdymo Bukarešto apeliacinis teismas 2011 m. gegužės 19 d. priėmė sprendimą, kad šio 
leidimo galiojimas neturi būti sustabdytas.   

Atsižvelgiant į tai primenama, kad valstybių narių nacionaliniai teisėjai, taip pat 
administracinių teismų teisėjai privalo nacionalinę teisę aiškinti atsižvelgdami į ES teisę ir 
užtikrinti, kad pastaroji būtų įgyvendinama visada, kai ji taikytina. Komisija laikosi bendros 
nuomonės, kad ji neturėtų priimti sprendimų vietoj nacionalinio teismo, kuris turi užtikrinti 
tinkamą ES teisės taikymą. Atsižvelgdama į tai Komisija pažymi, kad šį požiūrį remia 
Europos Parlamentas, kaip nurodyta 2010 m. liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliucijoje 
dėl Peticijų komiteto svarstymų 2009 metais (2009/2139(INI)), kurios K dalyje teigiama: 

„kadangi, vadovaujantis Europos ombudsmeno 2009 m. sprendimu dėl skundo 
822/2009/BU prieš Komisiją, piliečiai turėtų būti informuojami, kad nacionalinių 
teismų procesai yra Europos teisės aktų įgyvendinimo valstybėse narėse procedūros 
dalis, taigi Peticijų komitetas negali nagrinėti klausimų, kurie priklauso nacionalinių 
teismų kompetencijai, arba iš naujo nagrinėti šių teismų sprendimų“.


