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Betreft: Verzoekschrift 0941/2008, ingediend door Nicolae Danut Ilea (Roemeense 
nationaliteit), over veronderstelde overtredingen van de wetgeving met betrekking tot 
milieubescherming in verband met de bouw door Kronospan S.A. van een 
exploitatieplatform voor houtmassa in Braşov (Roemenië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener geeft veronderstelde overtredingen aan van Europese wetgeving met betrekking tot 
milieubescherming in verband met de bouw door de handelsvennootschap Kronospan S.A. van 
een exploitatieplatform voor houtmassa in Braşov (Roemenië). Volgens indiener zouden de 
werkzaamheden zonder de benodigde milieuvergunningen zijn begonnen en in weerwil van de 
protesten van hen die in de buurt wonen. Indiener stelt dat het desbetreffende project een 
overtreding zou vormen van Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding 
van verontreiniging, Richtlijn 96/62/EG inzake de beoordeling en het beheer van de 
luchtkwaliteit en Richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en de beheersing van
omgevingslawaai.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 november 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Milieueffectbeoordeling (EIA)
Met betrekking tot de beoordeling of dit project voldoet aan Richtlijn 85/337/EEG1 inzake de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd bij 

                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.
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Richtlijn 97/11/EG1 en Richtlijn 2003/35/EG2 (de EIA-richtlijn), schijnt het project in Braşov in 
2002 of eerder aan een EIA-procedure onderworpen te zijn, aangezien er op 18 maart 2002 een 
vergunning ingevolge een milieueffectbeoordeling is afgegeven. Volgens de Roemeense 
autoriteiten is deze vergunning echter niet meer geldig en had men een nieuwe 
milieueffectbeoordelingsprocedure moeten uitvoeren3.
De bevoegde instantie voor de milieueffectbeoordeling voor dit project – het Agentia pentru 
Protectia Mediului Braşov – heeft dit project opnieuw beoordeeld en heeft op 22 december 2008 
besloten de afgifte van een nieuwe milieuvergunning te weigeren4.
Tegelijkertijd doet de Roemeense politie onderzoek naar niet-naleving van de nationale 
wetgeving5, aangezien het bedrijf de bouwwerkzaamheden heeft voortgezet, ondanks dat het er 
door de Roemeense Milieuwacht op was gewezen dat de werkzaamheden illegaal waren 
(aangezien de bouwvergunningen niet meer geldig waren). Op dit moment is het gezien het feit 
dat de bevoegde instanties in Roemenië maatregelen tegen de illegale bouw nemen, niet 
opportuun voor de Commissie om deze kwestie verder te onderzoeken. Dit gezegd zijnde dienen 
de Roemeense autoriteiten erop toe te zien dat er nationale controle- en handhavingsprocedures 
van kracht zijn; dit houdt ook in dat effectieve en evenredige sancties moeten worden toegepast 
tegen de onderneming die de EG- en nationale wetgeving overtreedt.

Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC)
Punt 6.7 van Bijlage I bij Richtlijn 2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging6 (de IPPC-richtlijn) betreft installaties voor de oppervlaktebehandeling van 
stoffen, voorwerpen of producten, waarin organische oplosmiddelen worden gebruikt, in het 
bijzonder voor het appreteren, bedrukken, het aanbrengen van een laag, het ontvetten, het 
vochtdicht maken, lijmen, verven, reinigen of impregneren, met een verbruikscapaciteit van 
meer dan 150 kg oplosmiddel per uur, of meer dan 200 ton per jaar. Op basis van de door 
indiener verstrekte informatie is het niet duidelijk of de installatie onder het toepassingsgebied 
van de IPPC-richtlijn valt. Als dit wel het geval is, moet de installatie voldoen aan de bepalingen 
van de IPPC-richtlijn vanaf het moment dat de installatie in bedrijf werd gesteld.

De Commissie stelt de bovenstaande twijfels over naleving van de IPPC-richtlijn bij de 
Roemeense autoriteiten aan de orde.

Classificatie van formaldehyde
Formaldehyde wordt momenteel geclassificeerd als categorie 3 (gelijkwaardig aan "mogelijk 
kankerverwekkend") volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, 
etikettering en verpakking van stoffen en mengsels7. Frankrijk heeft de Commissie er echter van 
op de hoogte gesteld voornemens te zijn een voorstel in te dienen voor het wijzigen van de 
classificatie voor formaldehyde, volgens voornoemde verordening, in categorie 1 (gelijkwaardig 
aan "stoffen waarvan bekend is dat zij kankerverwekkend zijn voor mensen"). In principe zouden 
kankerverwekkende stoffen uit categorie 1 niet aanwezig mogen zijn in consumentenproducten.

                                               
1 PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5.
2 PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17.
3 http://www.centruldemediu.ro/img_upload/dad1e512881e0bbe132a0fb7fbc9d57a/GardaNatMediu_Raspuns
_KronoBrasov_270608.pdf.
4 http://www.apmbrasov.ro/noutati/index.php?c=3&cu=20081223141934
5 http://www.centruldemediu.ro/img_upload/dad1e512881e0bbe132a0fb7fbc9d57a/Politie_KronoBrasov.pdf
6 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.
7 PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1.
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Met betrekking tot het gebruik van formaldehyde in de nieuwe houtverwerkende fabriek tonen 
wetenschappelijke gegevens aan dat het gebruik ervan vermeden moet worden, aangezien in 
aanmerking wordt genomen dat formaldehyde kankerverwekkend is voor mensen1.

Luchtverontreiniging
Volgens de door indiener verstrekte informatie zijn de desbetreffende richtlijnen inzake de 
omgevingsluchtkwaliteit die in dit geval van toepassing zijn de Kaderrichtlijn luchtkwaliteit 
Richtlijn 96/62/EG2 met zijn dochterrichtlijn 1999/30/EG3 waarin ter bescherming van de 
gezondheid van de mens grenswaarden worden gesteld aan deeltjes PM10. Richtlijn 1999/30/EG 
en drie andere dochterrichtlijnen zien op een aantal andere verontreinigende stoffen;
formaldehyde, dat uitdrukkelijk genoemd wordt door indiener, maakt daarvan echter geen deel 
uit4.

De EG-wetgeving inzake de omgevingsluchtkwaliteit legt grens- en streefwaarden vast. Het is 
aan de lidstaten zelf ervoor te zorgen dat aan de waarden voor de omgevingsluchtkwaliteit wordt 
voldaan, zo nodig via geschikte ruimtelijke ordenings- of specifieke bestrijdingsmaatregelen. De 
EG-richtlijnen inzake de luchtkwaliteit leggen geen specifieke beperkingen op aan installaties of 
ontwikkelprojecten.

Braşov is door de Roemeense autoriteiten aangemerkt als agglomeratie (zone RO0701) volgens 
de bepalingen van de EG-wetgeving inzake luchtkwaliteit. Dit houdt in dat bewaking van de 
luchtkwaliteit met het oog op verontreinigende stoffen zoals PM10 in deze stad verplicht is. 
Dergelijke bewakingsmaatregelen zijn in 2008 gestart. De Commissie beschikt echter nog niet 
over resultaten, maar verwacht dat deze voor eind september 2009 worden overlegd.

Geluidsverontreiniging
Richtlijn 2002/49/EG5 is de Europese wetgeving die van toepassing is waar het de beoordeling 
en beheersing van lawaai in de omgeving betreft. Deze richtlijn is door Roemenië in nationale 
wetgeving omgezet met Regeringsbesluit 321/2005.

Richtlijn 2002/49/EG stelt geen grenswaarden en laat de keuze voor het vaststellen van 
dergelijke grenswaarden en criteria voor het opstellen van actieplannen over aan het oordeel van 
de lidstaten zelf. Het kiezen van de maatregelen voor de beheersing van omgevingslawaai valt 
binnen de bevoegdheid van de voor de actieplannen verantwoordelijke autoriteiten die door de 
lidstaten zijn aangewezen.

Deze richtlijn vereist dat lidstaten geluidsbelastingkaarten en actieplannen opstellen gericht op 
het beheersen van omgevingslawaai. Strategische geluidsbelastingkaarten moesten vóór 30 juni 
2007 worden opgesteld terwijl de bijbehorende actieplannen vóór 18 juli 2008 na raadpleging en 
participatie van het publiek moesten worden aangenomen. In overeenstemming met de 
                                               
1 http://www.iarc.fr/en/Media-Centre/IARC-Press-Releases/Archives-2006-2004/2004/IARC-classifies-
formaldehyde-as-carcinogenic-to-humans
2 PB L 296 van 21.11.1996, blz. 55.
3 PB L 163 van 29.6.1999, blz. 41.
4 De kaderrichtlijn (93/62/EG) en drie dochterrichtlijnen daarvan (1999/30/EG, 2000/69/EG, 2002/3/EG), evenals 
Beschikking 97/101/EG inzake de uitwisseling van informatie zijn samengebracht in een nieuwe Richtlijn 
2008/50/EG van 20 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa die op 11 juni 2008 in 
werking is getreden.
5 PB L 189 van 18.7.2002, blz. 12.
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verslagleggingsverplichtingen werd de stad Braşov in kaart gebracht en werd het verslag bij de 
Commissie ingediend. De kaarten en het verslag zijn openbaar beschikbaar1.

De stad Sebeş valt niet onder het toepassingsbereik van voornoemde richtlijn gezien het feit dat 
deze stad minder inwoners telt dan de drempelwaarde voor verslaglegging (250 000 inwoners).
Roemenië heeft aan haar verslagleggingsverplichtingen in overeenstemming met artikel 7, lid 1, 
voldaan waar het strategische geluidsbelastingkaarten betreft, maar de krachtens artikel 8 
vereiste actieplannen zijn nog niet bij de Commissie ingediend.

Conclusies

De bovenstaande elementen in aanmerking nemende, is het de bevoegdheid van de Roemeense 
autoriteiten om het onderzoek in deze zaak af te ronden en de noodzakelijke maatregelen te 
nemen om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de EIA-richtlijn en de desbetreffende 
nationale wetgeving volledig worden toegepast en de bouw van de houtverwerkende fabriek 
gestaakt wordt totdat volledige naleving is zeker gesteld. Bovendien stelt de Commissie de 
twijfels over naleving van de IPPC-richtlijn bij de Roemeense autoriteiten aan de orde.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 februari 2011.

De installatie in kwestie vormde het onderwerp van verschillende parallelle procedures bij de 
Commissie. Op basis van verzoeken om informatie van de Commissie bij de Roemeense 
autoriteiten en op basis van informatie die werd verkregen via andere procedures, lijkt de situatie 
als volgt te kunnen worden samengevat:

- de installatie ontving in juli 2009 een milieuvergunning als gevolg van de 
milieueffectenbeoordelingsprocedure;

- er werd beroep aangetekend tegen de vergunning en bijgevolg werd de vergunning door het 
Hof van Beroep opgeschort;

- bovendien werd op 25 maart 2010 een rechtszaak aangespannen om de vergunning definitief te 
laten intrekken.

De Commissie ontving een klacht in verband met deze zaak. Vervolgens verstrekte de indiener 
van de klacht eind maart 2010 informatie met betrekking tot ingestelde gerechtelijke procedures 
op nationaal niveau. Aangezien er parallelle nationale procedures lopende waren, seponeerde de 
Commissie deze klacht. De indiener van de klacht heeft geen nieuwe informatie in verband met 
het resultaat van deze procedure verstrekt.

Conclusies

Zoals hierboven is aangegeven, werden nationale gerechtelijke procedures ingesteld in verband 
met de zaak in dit verzoekschrift. Afhankelijk van de afloop hiervan zal de Commissie beslissen 
of het noodzakelijk/gepast is een onderzoek op te starten.

                                               
1  http://www.brasovcity.ro/
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5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

De Roemeense autoriteiten brachten de Commissie ervan op de hoogte dat er gerechtelijke 
procedures tegen de in juli 2009 verleende milieuvergunning zijn gestart bij de bevoegde 
administratieve rechtbank. De aanklagers vragen dat de vergunning wordt (i) opgeschort en (ii) 
geannuleerd, met als voornaamste reden dat het project zou uitmonden in een schending van de 
nationale en Europese milieuwetgeving. Meer bepaald wat betreft de gerechtelijke procedures 
die de annulering van de milieuvergunning tot doel hebben, heeft het Roemeense hof van 
cassatie en justitie op 21 januari 2011 geoordeeld dat deze zaak verder door de rechtbank van 
Neamt moet worden behandeld. De eerste hoorzitting zal plaatsvinden op 7 juni 2012. Met 
betrekking tot de gerechtelijke procedures die de opschorting van de milieuvergunning tot doel 
hadden, heeft het hof van beroep in Boekarest op 19 mei 2011 geoordeeld dat de vergunning niet 
moet worden opgeschort.

In dit verband wordt eraan herinnerd dat nationale rechters in de EU-lidstaten, inclusief 
administratieve rechters, verplicht zijn de nationale wetgeving te interpreteren in het licht van de 
EU-wetgeving en te garanderen dat de EU-wetgeving altijd wordt nageleefd indien deze van 
toepassing is. De Commissie is van mening dat ze niet moet optreden als plaatsvervanger voor 
de nationale rechter die als taak heeft te garanderen dat de EU-wetgeving correct wordt 
toegepast. Het Europees Parlement deelt dit standpunt, zoals het te kennen heeft gegeven in zijn 
resolutie van 6 juli 2010 over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften tijdens het 
jaar 2009 (2009/2139(INI)), waarbij in punt (K) wordt gesteld dat:

"overwegende dat, zoals de Europese ombudsman het heeft erkend in het besluit van 
december 2009 tot afsluiting van het onderzoek in verband met klacht 822/2009/BU 
tegen de Commissie, de burgers er in het bijzonder bewust van moeten worden gemaakt 
dat de nationale gerechtelijke procedures een onderdeel zijn van het proces van 
tenuitvoerlegging van de Europese wetgeving in de lidstaten, en dat de Commissie 
verzoekschriften geen kwesties kan behandelen die onder nationale gerechtelijke 
procedures vallen en het resultaat van dergelijke procedures niet kan herzien,"


