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Tárgy: A Dan Merca, román állampolgár által az Independent Environmental Resource 
Development Centre nevében benyújtott, 0892/2009. számú, 134 aláírást 
tartalmazó petíció Ocolis településen (Alba megye, Románia) két kőbánya 
tervezett megnyitásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki, amiért egy mészkőbánya és egy dácitbánya 
tervezett megnyitása végzetes következményekkel járna két Natura 2000 területre nézve. Az 
első bánya eredetileg egy14 hektáros, a második pedig egy 10 hektáros területet foglalna el a 
Trascău hegyvidékből. Azt állítja, hogy a nemzeti ásványkincs ügynökség (ANMR) azután 
adta ki a működési engedélyeket, miután az érintett területeket Natura 2000 területekké 
nyilvánították. Aggodalmát fejezi ki, amiért a környezeti hatástanulmány kapcsán az 
átláthatóság megkérdőjelezhető, továbbá azért, mert a bányákkal kapcsolatos előkészítő 
munkálatok nagy részét már a környezeti felmérés befejezése előtt megkezdték. Ezért kéri az 
Európai Parlamentet, hogy kezdeményezzen vizsgálatot a 85/337, 2003/35 és a 2003/4 
európai irányelvek lehetséges megsértése ügyében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. október 20.  Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.

Két vállalat (SC Trans Bitum SRL és SC Kemna SRL) mészkő- és dácitkincsek 
kitermelésének megkezdését tervezi a romániai Ocolis településen külszíni fejtés és 
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robbanóanyagok alkalmazásával. A nemzeti ásványkincsekért felelős ügynökségtől 2007-ben 
és 2008-ban kapták meg az előzetes engedélyt. Az albai környezetvédelmi ügynökség 
felügyeletével jelenleg mindkét projekttel kapcsolatban folyik a környezeti hatásvizsgálati 
(KHV) eljárás. A petíció benyújtója azonban azt állítja, hogy a munkálatok már 
megkezdődtek (kiépítették a bányákhoz vezető utakat). 
Mindkét bánya a Trascău ROSCI 0253 és a Munţii Trascăului ROSPA0088 Natura 2000 
természetvédelmi területen belül található. 
A petíció benyújtója aggodalmának ad hangot a KHV-eljárások átláthatóságát, valamint 
környezetvédelmi információkhoz való nyilvános hozzáférést illetően. Azzal érvel továbbá, 
hogy az illetékes környezetvédelmi hatóságok az elégtelen tájékoztatással akadályozzák a 
nyilvánosság részvételét a környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos döntésekben. 

Környezeti hatásvizsgálat (KHV)

Ugyanezt a petíciót 2009 júniusában már benyújtották a Bizottsághoz. A Bizottság 
közvetlenül a petíció benyújtójának válaszolt, miközben a román hatóságoktól további 
tájékoztatást kért. 
A tekintetben, hogy a két projekt megfelel-e a 97/11/EK1 és a 2003/35/EK2 irányelvvel 
módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 
szóló 85/337/EGK irányelvnek3 (KHV-irányelv), a környezetvédelmi ügynökség honlapján 
elérhető és a román hatóságoktól kapott információk alapján azt lehet megállapítani, hogy a 
Kemna SRL projekt esetében még folyik a KHV-eljárás, a Trans Bitum SRL projekttel 
kapcsolatban azonban megszüntették azt. 
A két projektgazda által az engedélyezési folyamat befejezése előtt megkezdett munkálatokat 
illetően, amelyek sérthetik a KHV-irányelv előírásait, a román hatóságok azt közölték a 
Bizottsággal, hogy erre vonatkozóan ellenőrzést szerveztek. Az ellenőrzések megállapították, 
hogy nem történt erdőkivágás a bányákhoz vezető bekötőutak létrehozása érdekében.
Az SC Trans Bitum SRL projektjével kapcsolatos KHV-eljárás 2007-ben indult. 2009 
júniusában az albai környezetvédelmi ügynökség, azon az alapon, hogy az építő nem nyújtotta 
be a Natura 2000 területekre vonatkozó hatásokkal kapcsolatos szükséges információkat, 
megtagadta a környezetvédelmi engedély kiadását. 
Az SC Kemna SRL projekt esetében az eljárások 2009 márciusában kezdődtek, és a 
projektgazda legutóbb 2009. december 14-én szolgált tájékoztatással. Ez a projekt a helyi 
sajtó tanúsága szerint ellenállást váltott ki a nem kormányzati szervezetek és a helyi lakosok 
részéről. A román hatóságok bizonyítékokkal támasztották alá, hogy a projekt megfelel a 
nyilvánosság részvételével kapcsolatos rendelkezéseknek.

A Bizottság továbbította a petíció benyújtója részére a román hatóságoktól a fenti két 
projektre vonatkozóan kapott információkat, és a petíció benyújtója nem szolgált a panaszát 
alátámasztó további bizonyítékokkal.

                                               
1 HL L 73., 1997.3.14., 5. o.

2 HL L 156., 2003.6.25.
3 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.
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Natura 2000

Az élőhelyvédelmi irányelv (92/43/EGK)1 6. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy „figyelembe 
véve az adott természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket, megfelelő vizsgálatot kell 
folytatni” bármely olyan projekt „hatásait illetően”, amely valószínűleg jelentős hatással lesz a 
Natura 2000 területre.

Hangsúlyozandó továbbá, hogy a 6. cikk (3) bekezdése értelmében az „önmagában” vagy pedig 
„más terv vagy program részeként” megvalósuló hatásokat illetően „megfelelő vizsgálatot kell 
folytatni”. Ebből a szempontból az egyes projektek vizsgálatakor különös figyelmet kell fordítani a 
más projektekkel való kapcsolatokra.

A rendelkezésre álló információk alapján úgy tűnik, hogy a környezeti hatásvizsgálati jelentésben
foglalt értékelés ez idáig legfőképpen azt hangsúlyozta, hogy a két Natura 2000 területen 
védettként meghatározott fajok jelenleg nem tartózkodnak ezeken a területeken, ezért nem kell 
tartani a rájuk gyakorolt hatástól.  

A fentieket figyelembe véve a román hatóságok feladata a KHV-eljárás befejezése és hogy 
megtegyék az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy biztosítsák a KHV-irányelv, valamint az 
irányelvet átültető román jogszabály rendelkezéseinek maradéktalan alkalmazását. A jelenleg 
rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság nem talált a KHV-irányelv helytelen 
alkalmazására utaló bizonyítékot.

                                               
1 (HL L 206., 1992.7.22.)


