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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0941/2008, którą złożył Nicolae Danut Ilea (Rumunia), w sprawie
rzekomego naruszenia prawodawstwa z zakresu ochrony środowiska 
naturalnego w związku z budową przez przedsiębiorstwo Kronospan S.A. 
platformy przetwórstwa drewna w miejscowości Braszów (Rumunia)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie rzekomym naruszeniem prawodawstwa Wspólnoty 
z zakresu ochrony środowiska naturalnego w związku z budową przez przedsiębiorstwo 
Kronospan platformy przetwórstwa drewna w miejscowości Braszów (Rumunia). Składający 
petycję informuje, że prace rozpoczęto pomimo braku wymaganego zezwolenia 
uwzględniającego aspekty ekologiczne oraz pomimo protestów mieszkańców. Utrzymuje on, 
że odnośne przedsięwzięcie narusza dyrektywę 96/61/WE dotyczącą zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, dyrektywę 96/62/WE w sprawie oceny 
i zarządzania jakością otaczającego powietrza oraz dyrektywę 2002/49/WE odnoszącą się do 
oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 listopada 2008 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ)
W odniesieniu do zgodności przedmiotowego przedsięwzięcia z dyrektywą 85/337/EWG1

w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne 
                                               
1  Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40.
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na środowisko naturalne, zmienioną dyrektywą 97/11/WE1 i dyrektywą 2003/35/WE2

(dyrektywa OOŚ), wydaje się, że przedsięwzięcie w Braszowie podlega procedurze OOŚ 
obowiązującej do 2002 r., ponieważ zezwolenie w ramach OOŚ wydano dnia 
18 marca 2002 r. Jednakże władze rumuńskie nie uznają wspomnianego zezwolenia, gdyż 
straciło ono ważność. Dlatego powinno się przeprowadzić ponowną OOŚ3.
Organ odpowiedzialny za przeprowadzenie OOŚ dla tego przedsięwzięcia – Agencja Ochrony 
Środowiska w Braszowie – po raz kolejny rozpatrzył omawiane przedsięwzięcie i w dniu 
22 grudnia 2008 r. wydał decyzję o odmowie wydania kolejnego zezwolenia w ramach OOŚ4.
Jednocześnie policja w Rumunii prowadzi dochodzenie w sprawie niezgodności 
z ustawodawstwem krajowym5 ze względu na to, że firma nie zaprzestała działań 
budowlanych nawet po otrzymaniu od służby ochrony przyrody informacji o nielegalności 
prac (z uwagi na wygaśnięcie terminu pozwoleń budowlanych). Na tym etapie, zważywszy na 
fakt, że właściwe władze rumuńskie podejmują działania mające zapobiec niezgodnej 
z prawem budowie, nie jest właściwe, by Komisja Europejska nadal badała tę sprawę. Mając 
to na uwadze, władze rumuńskie muszą zapewnić skuteczność krajowych działań kontrolnych 
i praktyk egzekwowania pr a w a ;  obejmuje to również stosowanie skutecznych 
i proporcjonalnych sankcji wobec prowadzącego budowę, który nie przestrzega przepisów 
wspólnotowych ani krajowych.

Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola (IPPC)
Pkt 6.7 załącznika I do dyrektywy 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli6 (dyrektywa IPPC) obejmuje instalacje do powierzchniowej 
obróbki substancji, przedmiotów lub produktów, z wykorzystaniem rozpuszczalników 
organicznych, w szczególności do obróbki, drukowania, powlekania, odtłuszczania, 
uszczelniania, klejenia, malowania, czyszczenia lub impregnowania, o wydajności 
przekraczającej 150 kg na godzinę lub przekraczającej 200 ton rocznie. Z informacji 
przedstawionych przez składającego petycję nie wynika jasno, czy przedmiotowa instalacja 
wchodzi w zakres dyrektywy IPPC. Jeśli wchodzi, musi ona spełniać przepisy dyrektywy 
IPPC od momentu jej wejścia w życie.

Komisja Europejska zwróci się do władz rumuńskich w sprawie powyższych obaw 
dotyczących zgodności z dyrektywą IPPC.

Klasyfikacja formaldehydu
Obecnie formaldehyd sklasyfikowany jest w kategorii 3 (równoważnej z kategorią 
„potencjalnie rakotwórczy”), zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 w sprawie 

                                               
1  Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5.
2  Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17.
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 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8. 
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klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin1. Jednakże Francja 
poinformowała Komisję Europejską, że zaproponuje zmianę klasyfikacji formaldehydu, na 
mocy przedmiotowego rozporządzenia, na kategorię 1 (równoważną z kategorią „znane 
substancje rakotwórcze dla człowieka”). Wedle zasady substancje rakotwórcze kategorii 1 nie 
powinny być obecne w produktach konsumpcyjnych.
Odnośnie do wykorzystywania formaldehydu w nowej fabryce przetwórstwa drewna, dane 
naukowe wykazują, że należy unikać jego stosowania, ponieważ formaldehyd uznaje się za 
substancję rakotwórczą dla ludzi2.

Zanieczyszczenie powietrza
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez składającego petycję właściwymi dyrektywami 
w sprawie jakości otaczającego powietrza mającymi zastosowanie w tej sprawie są dyrektywa 
ramowa w sprawie jakości powietrza 96/62/WE3 z dyrektywą pochodną 1999/30/WE4

określającą wartości dopuszczalne dla pyłu PM10 w celu ochrony zdrowia ludzkiego. 
Stosowanie szeregu innych substancji powodujących zanieczyszczenia reguluje dyrektywa 
1999/30/WE i trzy inne dyrektywy pochodne; wśród zanieczyszczeń tych brak jednak 
wspomnianego przez składającego petycję formaldehydu5.

Prawodawstwo WE z zakresu jakości otaczającego powietrza ustanawia wartości 
dopuszczalne i docelowe. To do państw członkowskich należy zapewnienie utrzymania 
odpowiednich wartości odnoszących się do jakości otaczającego powietrza, w razie 
konieczności poprzez odpowiednie planowanie przestrzenne lub podjęcie specjalnych działań 
w zakresie poprawy jakości powietrza. W dyrektywach WE w sprawie jakości powietrza nie 
przewidziano żadnych specjalnych ograniczeń odnośnie do instalacji lub rozwoju.

Zgodnie z przepisami WE w zakresie jakości powietrza władze rumuńskie uznały Braszów za 
aglomerację (strefa RO0701). Oznacza to, że w mieście tym istnieje obowiązek 
monitorowania takich zanieczyszczeń, jak PM10. Monitorowanie rozpoczęto w roku 2008. 
Jednak Komisja Europejska nie ma jeszcze dostępu do wyników, które mają być dostarczone 
do końca września 2009 r.

Zagrożenie hałasem
Właściwe przepisy europejskie dotyczące oceny i zarządzania hałasem w środowisku zawarte 
są w dyrektywie 2002/49/WE6. Dyrektywa ta została transponowana przez Rumunię decyzją 
rządową nr 321/2005.

W dyrektywie 2002/49/WE nie ustanowiono żadnych wartości dopuszczalnych, a wybór 
                                               
1 Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1. 
2 http://www.iarc.fr/en/Media-Centre/IARC-Press-Releases/Archives-2006-2004/2004/IARC-
classifies-formaldehyde-as-carcinogenic-to-humans
3 Dz.U. 296 z 21.11.1996, s. 55.
4 Dz.U. 163 z 29.6.1999, s. 41.
5 Dyrektywa ramowa (93/62/WE) i jej trzy dyrektywy pochodne (1999/30/WE, 
2000/69/WE, 2002/3/WE), jak również decyzja 97/101/WE w sprawie wymiany informacji 
zostały połączone w nowej dyrektywie 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości 
powietrza i czystszego powietrza dla Europy, która weszła w życie w dniu 11 czerwca 2008 r.
6 Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 12-25.
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dotyczący wyznaczenia takich wartości oraz określenia kryteriów ustanawiania planów 
działania pozostawiono państwom członkowskim. Wybór środków służących zarządzaniu 
otaczającym hałasem należy do kompetencji organów odpowiedzialnych za plany działania 
i wyznaczanych w poszczególnych państwach członkowskich.

Zgodnie z przedmiotową dyrektywą na państwach członkowskich spoczywa wymóg 
sporządzenia strategicznych map hałasu i planów działań mających na celu zarządzanie 
otaczającym hałasem. Strategiczne mapy hałasu miały być opracowane przed 
30 czerwca 2007 r., a odpowiadające im plany działań musiały być przyjęte po 
przeprowadzeniu debaty publicznej przed 18 lipca 2008 r. Zgodnie z rozporządzeniem mapy 
dla miasta Braszów zostały opracowane, a sprawozdanie przedłożono Komisji Europejskiej.
Zarówno mapy, jak i sprawozdanie są dostępne dla ogółu społeczeństwa1.

Miasto Sebes nie wchodzi w zakres wspomnianej wcześniej dyrektywy ze względu na to, że 
liczba jego mieszkańców nie przekracza progu wprowadzającego obowiązek składania 
sprawozdań (250 000 mieszkańców).
Rumunia wypełniła swoje obowiązki w zakresie składania sprawozdań zgodnie 
z art. 7 ust. 1 odnośnie do strategicznych map hałasu, jednak Komisja Europejska nie 
otrzymała jeszcze planów działań wymaganych na mocy art. 8.

Wnioski

Mając na uwadze powyższe, to do kompetencji władz rumuńskich należy dokończenie 
dochodzenia w tej sprawie oraz podjęcie niezbędnych działań mających na celu 
zagwarantowanie, że przepisy dyrektywy OOŚ i odpowiedniego ustawodawstwa 
dokonującego transpozycji są w pełni stosowane oraz że budowa fabryki przetwórstwa 
drewna zostanie wstrzymana do momentu zapewnienia pełnej zgodności. Ponadto Komisja 
Europejska zwróci się do władz rumuńskich w sprawie obaw dotyczących zgodności 
z dyrektywą IPPC.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 11 lutego 2011 r.

Przed interwencją Komisji toczyło się kilka równoległych postępowań dotyczących tej 
instalacji i na podstawie informacji, jakie Komisja uzyskała od władz rumuńskich, a także 
informacji uzyskanych w wyniku przeprowadzenia pozostałych procedur, można przedstawić 
sytuację w następujący sposób:

 w lipcu 2009 r. wydano zezwolenie środowiskowe na realizację instalacji, które było 
wynikiem przeprowadzenia procedury oceny wpływu środowiskowego;

 od decyzji o zezwoleniu odwołano się, w związku z czym Trybunał Apelacyjny zawiesił 
zezwolenie;

                                               
1 http://www.brasovcity.ro/
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 ponadto w dniu 25 marca 2010 r. rozpoczęła się sprawa sądowa w celu anulowania 
omawianego zezwolenia.

Komisja przyjęła skargę odnoszącą się do tej kwestii. Skarżący przekazał jej następnie 
informacje dotyczące rozpoczęcia pod koniec marca 2010 r. postępowania sądowego na 
szczeblu krajowym. Mając na uwadze fakt, że w związku ze sprawą toczy się postępowanie 
krajowe, Komisja zamknęła skargę. Skarżący nie przekazał jej dalszych informacji 
dotyczących wyniku postępowania sądowego.

Wnioski

Zgodnie z powyższymi informacjami rozpoczęło się krajowe postępowanie sądowe w sprawie 
podniesionej w petycji. W zależności od jego wyniku Komisja podejmie decyzję co do 
konieczności, bądź też właściwości rozpoczęcia postępowania.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r. (REV II)

Władze Rumunii poinformowały Komisję o wszczęciu postępowania sądowego przed 
właściwym sądem administracyjnym w sprawie zezwolenia środowiskowego udzielonego w 
lipcu 2009 r. Celem skarżącego jest doprowadzenie do (i) zawieszenia zezwolenia oraz (ii) 
anulowania go głównie z powodu faktu, że realizowany projekt spowodowałby naruszenie 
odnośnych przepisów krajowego i unijnego prawa ochrony środowiska. Konkretnie, jeżeli 
chodzi o wszczęte postępowanie sądowe mające na celu anulowanie wydanego zezwolenia 
środowiskowego, rumuński Wysoki Sąd Kasacyjny i Sprawiedliwości orzekł w dniu 21 
stycznia 2011 r., że decyzję w tej kwestii musi podjąć trybunał okręgu Neamt. Pierwszy 
przesłuchanie odbędzie się w dniu 7 czerwca 2012 r. Jeżeli chodzi o postępowanie sądowe, w 
którym wnioskuje się o zawieszenie zezwolenia środowiskowego, bukareszteński sąd 
apelacyjny orzekł w dniu 19 maja 2011 r., że zezwolenie to nie zostanie zawieszone.

W tym kontekście przypomina się, że sędziowie krajowi w państwach członkowskich UE, w 
tym sędziowie administracyjni, mają obowiązek interpretowania prawa krajowego w świetle 
prawa unijnego w celu zagwarantowania, że to ostatnie będzie przestrzegane tam, gdzie ma 
ono zastosowanie. Komisja jest zdania, że nie powinna dążyć do zastąpienia sędziego 
krajowego, który musi zagwarantować prawidłowe stosowania prawa UE. W tym kontekście 
Komisja zauważa, że podejście to wspiera również Parlament Europejski, co wyraził w 
rezolucji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie obrad Komisji Petycji w roku 2009 
(2009/2139(INI)), której punkt (k) stanowi:

„mając na uwadze, że obywatele powinni mieć świadomość, że zgodnie z uznaną przez 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich decyzją z grudnia 2009 r. zamykającą 
postępowanie w sprawie skargi 822/2009/BU wniesionej przeciwko Komisji 
Europejskiej postępowania toczące się przed sądami krajowymi stanowią część 
procesu wdrażania europejskiego prawodawstwa w państwach członkowskich oraz że 
Komisja Petycji nie może zajmować się sprawami podlegającymi sądom krajowym ani 
dokonywać przeglądu wyników takich postępowań”.


