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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția 1401/2012, adresată de Donalda Saule Surplyte, de cetățenie lituaniană, în 
numele comunității satului Kisiniai, privind un proiect aprobat de exploatare 
minieră la zi în satul Kisiniai (Klaipėda, Lituania)

1. Rezumatul petiției

Petiționarii se opun unei decizii administrative prin care s-a aprobat un proiect de exploatare 
minieră la zi de nisip și pietriș în satul lor, Kisiniai (districtul Dovilai, Klaipėda). Se tem că o 
astfel de activitate economică va avea un impact negativ grav asupra sănătății populației, 
subliniind că aceasta s-ar desfășura la numai 34-50 de metri depărtare de clădirile rezidențiale. 
În ceea ce privește aprobarea proiectului, petiționarii denunță faptul că localnicii au avut doar 
10 zile pentru a participa public, ceea ce contravine dispozițiilor din Convenția de la Aarhus. 
Petiționarii se opun, de asemenea,concluziei Departamentului Regional de Protecție a 
Mediului din Klaipėda [document cu referința (9.14.5) -LV4-1776, din 4 mai 2011) potrivit 
căreia nu a fost necesară o evaluare a impactului asupra mediului pentru aprobarea proiectului 
respectiv.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 aprilie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 octombrie 2013

Convenția de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei 
și accesul la justiție în domeniul mediului (denumită în continuare Convenția de la Aarhus) în 
ceea ce privește proiecte a fost încorporată în legislația UE prin Directiva 2011/92/UE privind 
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evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului1 (denumită în 
continuare Directiva privind EIM).

Un proiect de exploatare minieră la zi de nisip și pietriș în satul Kisiniai (districtul Dovilai, 
Klaipėda) ar putea intra sub incidența Directivei privind EIM.

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Directiva privind EIM, pentru proiectele 
enumerate în anexa II, statele membre stabilesc pe baza unei analize de la caz la caz și/sau 
stabilind praguri sau alte criterii dacă un proiect trebuie supus unei evaluări a impactului 
asupra mediului în conformitate cu articolele 5-10.

Conform articolului 4 alineatul (3) din Directiva privind EIM, atunci când se efectuează o 
analiză de caz sau se fixează praguri sau criterii în sensul alineatului (2), se ține seama de 
criteriile de selecție relevante stabilite în anexa III.

Conform informațiilor disponibile pe pagina de web a Departamentului Regional de Protecție 
a Mediului din Klaipėda 2, adică faptul că proiectul aprobat de exploatare minieră la zi de 
nisip și pietriș va avea o suprafață de 10,35 ha, proiectul în cauză intră în categoria „ cariere, 
exploatații miniere la zi și turbării (proiecte neincluse în anexa I)” [punctul 2 litera (a) din 
anexa II la Directiva privind EIM]. Din informațiile disponibile rezultă că autoritățile 
lituaniene competente au aplicat o analiză de caz pentru a determina dacă proiectul în cauză ar 
trebui supus unei evaluări a impactului asupra mediului.

Petiționarul susține că, în concluzia screening-ului privind impactului asupra mediului, 
autoritățile competente nu au luat în considerare faptul că distanța de la zona proiectului la 
cele mai apropiate proprietăți private este între 34 și 54 de metri. Din informațiile disponibile 
rezultă că autoritatea competentă cunoștea această informație și a luat-o în considerare. În 
special, concluzia finală a screening-ului privind impactul asupra mediului al exploatării 
carierei de la Kisiniai include informația că cea mai apropiată proprietate privată se află la 30 
de metri distanță de suprafața planificată (la 80 de metri de la zona carierei), iar în textul 
concluziei se prevede că, pentru a proteja zonele înconjurătoare de împrăștierea prafului, 
cariera va fi înconjurată de un dig de pământ. În această privință, trebuie menționat că 
Directiva privind EIM nu stabilește criterii sau limite de distanță, dar impune ca criteriile 
relevante stabilite în anexa III să fie luate în considerare pentru a determina dacă un proiect va 
fi supus unei analize a impactului asupra mediului, de exemplu zone cu o densitate mare a 
populației, capacitatea de încărcare a mediului natural, lucru care a fost realizat în acest caz. 
Astfel, din informațiile disponibile, Comisia nu poate stabili dacă autoritățile au concluzionat 
în mod eronat că o evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul în cauză nu este 
obligatorie.

Petiționarul susține că, de la data adoptării concluziei screening-ului privind impactul asupra 
mediului, comunitatea a avut la dispoziție doar 10 zile pentru a prezenta autorității 
competente o propunere de revizuire. În această privință, articolul 4 alineatul (4) din directivă 

                                               
1 JO L 26, 28.1.2012, p. 1-21.

2 http://klrd.am.lt/VI//files/0.319346001304678380.pdf
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prevede doar că statele membre trebuie să garanteze că deciziile luate de autoritățile 
competente în conformitate cu alineatul (2) sunt puse la dispoziția publicului. În concluzie, 
Directiva privind EIM nu reglementează această chestiune. Cu toate acestea, după cum a 
clarificat Curtea de Justiție în cauza C-75/08 Mellor „în ipoteza în care decizia unui stat 
membru de a nu supune un proiect aparținând categoriilor enumerate în anexa II la Directiva 
85/337 unei evaluări a efectelor asupra mediului conform articolelor 5-10 din directiva 
menționată indică motivele pe care aceasta se întemeiază, decizia menționată este suficient de 
motivată în cazul în care motivele pe care le conține, adăugate elementelor care au fost deja 
aduse la cunoștința persoanelor interesate și eventual completate cu informațiile suplimentare 
necesare pe care administrația națională competentă este obligată să le furnizeze la cererea 
acestora, sunt apte să le permită să aprecieze oportunitatea de a formula o acțiune împotriva 
acestei decizii”1. Din informațiile disponibile reiese că petiționarul se afla în poziția de a lua o 
astfel de decizie și că avea posibilitatea de a-și exersa dreptul de apel.

Concluzii

Din informațiile disponibile, Comisia nu poate constata neîndeplinirea obligațiilor în baza 
Directivei privind EIM, care încorporează obligațiile prevăzute de Convenția de la Aarhus în 
ordinea juridică a UE în ceea privește proiectele.

                                               
1 C-75/08 Mellor, JO C 153, 4.7.2009, p. 11–12, punctul 66.


