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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0892/2009, внесена от Dan Merca, с румънско гражданство, от 
името на Независимия център за развитие на ресурсите на околната среда, 
подкрепена от 134 подписа, относно проект за две кариери на територията 
на община Ocoliş (окръг Алба, Румъния)

1. Резюме на петицията

 Вносителят на петицията изразява загрижеността си относно катастрофалното 
въздействие, което ще окажат върху две територии по Натура 2000 планираните 
кариери за добив на варовик и на дацит в планината Trascău, първата от които ще 
обхваща първоначално площ от 14 хектара, а втората – от 10 хектара. Вносителят 
твърди, че Националната агенция за минни ресурси (ANRM) е издала лицензите за 
експлоатация, след като въпросните територии са били класифицирани като територии 
по Натура 2000. Той изразява загрижеността си от липсата на прозрачност по 
отношение на процедурата по извършването на проучване на въздействието върху 
околната среда, както и от факта, че много от подготвителните дейности във връзка с 
бъдещите кариери са започнали, още преди проучването да бъде завършено. Съответно 
вносителят призовава Европейския парламент за действие и даване на ход на 
разследване относно евентуални нарушения на европейските директиви 85/337, 2003/35 
и 2003/4.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 октомври 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Две дружества (Trans Bitum SRL и SC Kemna SRL) възнамеряват да започнат 
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експлоатацията на залежите от варовик и дацит в община Ocolis, Румъния, в открити
кариери и чрез използване на експлозиви. През 2007 г. и 2008 г. те са получили 
предварително одобрение от Националната агенция за минерални ресурси. В момента и 
двата проекта преминават през процедура за ОВОС, провеждана от Агенция за защита
на околната среда в окръг Алба. Вносителят обаче посочва, че дейностите вече са
започнали (проправят се пътищата, водещи към кариерите).

И двете кариери са разположени в рамките на териториите от Натура 2000 Trascau 
ROSCI 0253 и Muntii Trascaului ROSPA0088.

В петицията се изразяват опасения във връзка с прозрачността на процедурите за 
ОВОС и с осигуряването на обществен достъп до информация за околната среда. 
Вносителят твърди също, че, като не предоставят информация, отговорните за околната 
среда компетентни органи възпрепятстват участието на обществото в процеса на 
вземане на решения по въпросите, свързани с околната среда.

Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Същата петиция е била изпратена на Комисията през юни 2009 г. Комисията е 
отговорила директно на вносителя, като в същото време е поискала допълнителна 
информация от румънските органи.
По отношение на съответствието на тези проекти с изискванията на Директива 
85/337/ЕИО1 относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти 
върху околната среда, изменена с Директива 97/11/ЕО2 и Директива 2003/35/ЕО3, от 
информацията, публикувана на сайтовете на Агенцията за защита на околната среда и 
от информацията, предоставена от румънските органи, може да бъде направено 
заключението, че процедурата за ОВОС все още продължава по отношение на проект 
Kemna SRL, а за проект Trans Bitum SRL тя е била прекратена.

Във връзка с работните дейности, които евентуално са били започнати от двамата 
предприемачи преди приключването на процеса на издаване на разрешение, което би 
било в нарушение на изискванията на Директивата за ОВОС, румънските органи са 
информирали Комисията, че по случая е била извършена проверка. Тази проверка не е 
установила извършено обезлесяване с цел проправяне на пътища за достъп до 
кариерите.

За проект SC Trans Bitum SRL процедурата за ОВОС е започнала през 2007 г. Поради 
това, че строителният предприемач не е представил необходимата информация за 
въздействието върху териториите от Натура 2000, през юни 2009 г. Агенцията за 
защита на околната среда в Алба е отхвърлила искането за издаване на разрешително.

В случая с проекта SC Kemna SRL, процедурата е започнала през март 2009 г., като 
предприемачът е предоставил за последно информация на 14 декември 2009 г. Както 
става ясно от публикациите в местната преса, този проект е срещнал съпротива от 
страна на неправителствени организации и местните жители. Румънските органи са 
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предоставили доказателства за съответствие с изискванията, свързани с общественото 
участие.

Комисията е препратила на вносителя на петицията информацията, предоставена от 
румънските органи във връзка с двата гореспоменати проекта. Вносителят не е 
предоставил допълнителни доказателства, свързани с неговото оплакване.

Натура 2000

Съгласно член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията, 92/43/ЕИО1, проекти, 
които биха могли да окажат значително въздействие върху територия от Натура 2000, 
следва да се „подлагат на проверка, за да се оцени въздействието им върху територията 
от гледна точка на целите на съхраняването на тази територия“.

Следва да бъде подчертано също, че, съгласно член 6, параграф 3, въздействието „във 
взаимодействие с други планове и проекти (...) се подлага на проверка“. Предвид това, 
оценката на всеки проект следва специално да изследва връзката с други проекти.
От наличната информация изглежда, че оценката, включена в доклада за въздействието 
върху околната среда, досега е наблягала основно на факта, че видовете, чието 
съхранение е било предвидено в двете територии от Натура 2000, всъщност не се 
срещат в областта, така че те не биха били засегнати от дейността по проектите.

С оглед горепосоченото, задача на румънските органи е да завършат процедурата за 
ОВОС и да предприемат необходимите мерки за гарантиране пълното приложение на 
изискванията на Директивата за ОВОС и съответното транспониращо законодателство. 
Въз основа на информацията, с която разполага на този етап, Комисията не е 
установила доказателства за неправилно приложение на Директивата за ОВОС.
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