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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0892/2009, του Dan Merca, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
Independent Environmental Resource Development Centre (Ανεξάρτητο Κέντρο 
Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Πόρων), η οποία συνοδεύεται από 134 υπογραφές, 
σχετικά με σχέδια για δύο λατομεία στον δήμο του Ocoliş (επαρχία Alba, 
Ρουμανία)

1. Περίληψη αναφοράς

 Ο αναφέρων εκφράζει ανησυχία για τις καταστροφικές συνέπειες που θα έχει σε δύο 
περιοχές Natura 2000 το σχέδιο κατασκευής ενός λατομείου ασβεστόλιθου και ενός 
λατομείου δακίτη, εκ των οποίων το πρώτο θα καλύπτει έκταση 14 εκταρίων και το δεύτερο 
έκταση 10 εκταρίων στα Όρη Trascău. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ο Εθνικός Οργανισμός 
Ορυκτών Πόρων (ANRM) χορήγησε άδειες εκμετάλλευσης μετά από τον χαρακτηρισμό των 
περιοχών αυτών ως περιοχών Natura 2000. Εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη 
διαφάνειας όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
το γεγονός ότι οι προκαταρκτικές εργασίες για τα μελλοντικά λατομεία άρχισαν κατά μεγάλο 
μέρος πριν από την ολοκλήρωση της μελέτης. Για τον λόγο αυτόν, ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να δρομολογήσει έρευνα για ενδεχόμενες παραβιάσεις των ευρωπαϊκών 
οδηγιών 85/337, 2003/35 και 2003/4.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 20 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Δύο εταιρείες (SC Trans Bitum SRL και SC Kemna SRL) σκοπεύουν να ξεκινήσουν την 
εκμετάλλευση των αποθεμάτων ασβεστόλιθου και δακίτη στην κοινότητα Ocolis της 
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Ρουμανίας, σε ανοικτά λατομεία με τη χρήση εκρηκτικών. Τους είχε χορηγηθεί προσωρινή 
έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Ορυκτών Πόρων το 2007 και το 2008. Και τα δύο έργα 
υπόκεινται πλέον στη διαδικασία ΕΠΕ που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας 
Προστασίας Περιβάλλοντος του Alba. Ωστόσο, ο αναφέρων σημειώνει ότι οι εργασίες έχουν 
ήδη ξεκινήσει (έχουν διανοιχτεί οι οδοί που οδηγούν στα λατομεία). 
Και τα δύο λατομεία βρίσκονται στις περιοχές Natura 2000 Trascau ROSCI 0253 και Muntii 
Trascaului ROSPA 0088. 
Η αναφορά εκφράζει ανησυχία σχετικά με τη διαφάνεια των διαδικασιών ΕΠΕ και την 
πρόσβαση του κοινού στις περιβαλλοντικές πληροφορίες. Ο αναφέρων υποστηρίζει επίσης 
ότι η συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων επί περιβαλλοντικών θεμάτων 
παρεμποδίζεται από τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές μέσω της έλλειψης πληροφοριών. 

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ)

Η ίδια αναφορά υποβλήθηκε στην Επιτροπή τον Ιούνιο του 2009. Η Επιτροπή απάντησε 
άμεσα στον αναφέροντα, ζητώντας παράλληλα πρόσθετες πληροφορίες από τις ρουμανικές 
αρχές. 
Αναφορικά με τη συμμόρφωση των εν λόγω έργων με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/EΚ2 και την οδηγία 2003/35/EC3

(οδηγία ΕΠΕ), με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές που υπάγονται 
στις Υπηρεσίες Προστασίας Περιβάλλοντος και τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τις 
ρουμανικές αρχές, συνάγεται ότι η διαδικασία ΕΠΕ για το έργο Kemna SRL βρίσκεται σε 
εξέλιξη, ενώ για το έργο Trans Bitum SRL έχει ακυρωθεί. 

Όσον αφορά τις εργασίες τις οποίες θα είχαν ξεκινήσει οι δύο εταιρείες που προωθούν τα 
έργα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία εξουσιοδοτήσεων, οι οποίες ενδεχομένως παραβίαζαν
την οδηγία ΕΠΕ, οι ρουμανικές αρχές δήλωσαν στην Επιτροπή ότι διενεργήθηκαν σχετικές 
επιθεωρήσεις. Σύμφωνα με τις εν λόγω επιθεωρήσεις, δεν θα είχε εκτελεστεί καμία εργασία 
αποψίλωσης με σκοπό τη δημιουργία οδών πρόσβασης προς τα λατομεία.
Η διαδικασία ΕΠΕ για το έργο SC Trans Bitum SRL ξεκίνησε το 2007. Τον Ιούνιο του 2009, 
με το επιχείρημα ότι η εταιρεία ανάπτυξης δεν υπέβαλλε τις απαιτούμενες πληροφορίες 
σχετικά με τις επιπτώσεις στις περιοχές Natura 2000, η Υπηρεσία Προστασίας 
Περιβάλλοντος του Alba απέρριψε το αίτημα για περιβαλλοντική άδεια. 
Στην περίπτωση του έργου SC Kemna SRL, οι διαδικασίες ξεκίνησαν το Μάρτιο του 2009, 
ενώ η εταιρεία ανάπτυξης υπέβαλε τις τελευταίες πληροφορίες στις 14 Δεκεμβρίου 2009. Το 
έργο αυτό συνάντησε αντιδράσεις από ΜΚΟ και κατοίκους της περιοχής, όπως προκύπτει και 
από δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο. Οι ρουμανικές αρχές παρείχαν στοιχεία σχετικά με τη 
συμμόρφωση με τις διατάξεις περί συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία.

Η Επιτροπή κοινοποίησε στον αναφέροντα τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τις 
ρουμανικές αρχές αναφορικά με τα δύο προαναφερθέντα έργα, ο οποίος δεν υπέβαλε 
                                               
1 ΕΕ L 175 της 05.07.1985, σ. 40

2 ΕΕ L 73 της 14.03.1997, σ. 5

3 ΕΕ L 156 της 25.06.2003, σ.
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περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την αναφορά του.

Natura 2000

Το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας για τους φυσικούς οικοτόπους 92/43/EΟΚ1 απαιτεί από 
ένα έργο με πιθανή σημαντική επίπτωση στις περιοχές Natura 2000 να «εκτιμάται δεόντως ως 
προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του».
Τονίζεται επίσης, ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3, το έργο «από κοινού με άλλα 
σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του». Από αυτή την άποψη, η εκτίμηση κάθε 
έργου θα πρέπει να αφορά, ιδιαίτερα, τη σχέση του με τα υπόλοιπα έργα.

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, προκύπτει ότι η εκτίμηση που περιλαμβάνεται στην έκθεση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων εστιάστηκε, μέχρι τώρα, στην επισήμανση ότι τα είδη η προστασία 
των οποίων προβλέπεται από τις δύο περιοχές Natura 2000 δεν υφίστανται προς το παρόν στην 
περιοχή, άρα δεν θα υπάρχουν επιπτώσεις σε αυτά.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, οι ρουμανικές αρχές είναι αρμόδιες για να 
ολοκληρώσουν τη διαδικασία ΕΠΕ και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί η 
πλήρης εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας ΕΠΕ και της σχετικής νομοθεσίας μεταφοράς. Με 
βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή δεν βρήκε στοιχεία που να 
πιστοποιούν τη μη ορθή εφαρμογή της οδηγίας ΕΠΕ.

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992


