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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0892/2009 af Dan Merca, rumænsk statsborger, og 134 
medunderskrivere, for et uafhængigt center for udvikling af miljøressourcer, om 
to planlagte stenbrud i kommunen Ocoliş (i regionen Alba, Rumænien)

1. Sammendrag

Andrageren udtrykker bekymring over de katastrofale konsekvenser for to Nature 2000-
områder af hhv. et projekteret kalkbrud og et projekteret dacit-stenbrud, idet førstnævnte 
dækker et område på 14 ha og sidstnævnte et område på 10 ha i Trascău-bjergene. Han 
hævder, at det nationale mineressourceagentur (ANRM) har givet driftsgodkendelser, efter at 
de pågældende områder er klassificeret som Natura 2000-lokaliteter. Han udtrykker 
bekymring over mangelen på gennemskuelighed i forbindelse med VVM-undersøgelsen og 
over det forhold, at en stor del af det forberedende arbejde til de kommende stenbrud blev 
indledt inden gennemførelsen af VVM-undersøgelsen. Han anmoder derfor Europa-
Parlamentet om at indlede en undersøgelse af mulige overtrædelser af direktiv 85/337, 
2003/35 og 2003/4.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. oktober 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

"To virksomheder (SC Trans Bitum SRL og SC Kemna SRL) har planer om at udnytte 
aflejringerne af kalksten og dacit i Ocolis, Rumænien, i åbne stenbrud ved anvendelse af 
sprængstoffer. Virksomhederne har opnået foreløbig godkendelse fra det nationale agentur for 
mineralressourcer i 2007 og 2008. Miljøbeskyttelsesagenturet i Alba har indledt VVM-
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procedurer for begge projekter. Andrageren oplyser imidlertid, at det forberedende arbejde 
allerede er indledt (vejene til stenbruddene er udgravet).

Begge stenbrud er beliggende inden for Natura 2000-lokaliteterne Trascau ROSCI 0253 og 
Muntii Trascaului ROSPA0088.

I andragendet rejses der spørgsmål om VVM-procedurernes gennemsigtighed og 
offentlighedens adgang til miljøoplysningerne. Andrageren gør endvidere gældende, at 
offentlig deltagelse i beslutningsprocesser om miljøspørgsmål hindres af de kompetente 
miljømyndigheder på grund af manglende oplysninger.

Vurdering af indvirkningen på miljøet (VVM)

Det samme andragende blev sendt til Kommissionen i juni 2009. Kommissionen svarede 
andrageren direkte og anmodede samtidig de rumænske myndigheder om yderligere 
oplysninger.

Med hensyn til projekternes overensstemmelse med direktiv 85/337/EØF1 om vurdering af 
visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet som ændret ved direktiv 
97/11/EF2 og direktiv 2003/35/EF3 (VVM-direktivet) kan vi ud fra de oplysninger, der er til 
rådighed på miljøbeskyttelsesagenturets hjemmeside, og oplysningerne fra de rumænske 
myndigheder konkludere, at der i øjeblikket gennemføres en VVM-procedure for Kemna 
SRL-projektet, hvorimod VVM-proceduren for Trans Bitum SRL er annulleret.

Hvad angår det forberedende arbejde, som de to virksomheder skulle have indledt inden 
afslutningen af godkendelsesprocessen, og som vil være i strid med bestemmelserne i VVM-
direktivet, har de rumænske myndigheder underrettet Kommissionen om, at der er foretaget 
inspektioner i denne sammenhæng. Ifølge disse inspektioner har der ikke været iværksat 
skovrydningsaktiviteter for at skabe adgangsveje til stenbrudene.
VVM-proceduren for SC Trans Bitum SRL-projektet blev iværksat i 2007. I juni 2009 afviste 
miljøbeskyttelsesagenturet i Alba anmodningen om miljøtilladelse med den begrundelse, at 
bygherren ikke havde fremlagt de påkrævede oplysninger om indvirkningen på Natura 2000-
lokaliteter.
Med hensyn til SC Kemna SRL-projektet blev procedurerne indledt i marts 2009, hvor de 
sidste oplysninger blev fremlagt af bygherren den 14. december 2009. Ngo'er og dele af 
lokalbefolkningen opponerede imod projektet, som det fremgår af de lokale medier. De 
rumænske myndigheder fremlagde dokumentation for overensstemmelse med de 
bestemmelser, der er relevante i forbindelse med offentlig deltagelse.

Kommissionen underrettede andrageren om oplysningerne fra de rumænske myndigheder om 
de to ovennævnte projekter, og andrageren fremlagde ikke yderligere oplysninger vedrørende
sin klage.

Natura 2000

                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.
2 EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5.
3 EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17.
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I henhold til artikel 6, stk. 3, i habitatdirektivet, 92/43EØF1, skal projekter, der kan påvirke en
Natura 2000-lokalitet væsentligt, "vurderes med hensyn til deres virkninger på lokaliteten under 
hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne".
I henhold til artikel 6, stk. 3, skal det endvidere understreges, at virkningen skal vurderes sammen 
med andre planer og projekter. Ud fra denne synsvinkel skal vurderingen især fokusere på 
sammenhængen med de øvrige projekter.

Det fremgår af de foreliggende oplysninger, at vurderingen i miljøindvirkningsrapporten indtil nu 
har været fokuseret på at fremhæve, at de pågældende arter til bevaring i de to Natura 2000-
lokaliteter faktisk ikke er til stede, hvorfor der vil ikke være nogen indvirkning.  

Under hensyntagen til ovennævnte oplysninger er det de rumænske myndigheders ansvar at 
færdiggøre VVM-proceduren og træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at VVM-
direktivets bestemmelser og den tilsvarende gennemførelseslovgivning finder fuld anvendelse. På 
grundlag af de oplysninger, der foreligger på nuværende tidspunkt, kan Kommissionen ikke påvise 
mangelfuld anvendelse af VVM-direktivet."

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992.


