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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

19.2.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0892/2009 dėl dviejų planuojamų įrengti karjerų Ocolis savivaldybės 
teritorijoje (Albos apskritis, Rumunija), kurią pateikė Rumunijos pilietis Dan 
Merca Nepriklausomo aplinkosaugos išteklių vystymo centro vardu, su 134 
parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas reiškia susirūpinimą pražūtingu planuojamų klinčių ir dacitų karjerų 
poveikiu dviem tinklo „Natura 2000“ teritorijoms. Planuojama, kad pirmasis karjeras iš 
pradžių užims 14 hektarų, antrasis – 10 hektarų žemės Trascău kalnuose. Peticijos pateikėjas 
teigia, kad Nacionalinė kasybos išteklių agentūra (ANRM) veiklos licencijas išdavė 
atitinkamus plotus jau paskelbus tinklo „Natura 2000“ teritorijomis. Jis reiškia susirūpinimą 
nepakankamu poveikio aplinkai tyrimo skaidrumu ir tuo, kad daug parengiamojo darbo 
būsimuose karjeruose pradėta prieš baigiant tyrimą. Todėl jis siekia, kad Europos Parlamentas 
pradėtų tyrimą dėl to, ar nepažeistos ES direktyvų 85/337, 2003/35 ir 2003/4 nuostatos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. spalio 20  d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Dvi bendrovės („SC Trans Bitum Srl“ ir „SC Kemna SRL“) ketina pradėti eksploatuoti 
klinčių ir dacitų klodus Ocolis savivaldybės teritorijoje, Rumunijoje, atviruose karjeruose 
naudodamos sprogmenis. Jos gavo išankstinį Nacionalinės kasybos išteklių agentūros 
pritarimą 2007 ir 2008 m. Šiuo metu abiem projektams taikomos poveikio aplinkai vertinimo 
(PAV) procedūros pagal Albos apskrities Aplinkos apsaugos agentūros kompetenciją. Tačiau 
peticijos pateikėjas nurodo, kad darbai jau pradėti (nutiesti keliai į karjerus).
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Abu karjerai yra Trascău ROSCI 0253 ir Muntii Trascaului ROSPA0088 plotuose, 
paskelbtuose „Natura 2000“ teritorijomis.

Peticijoje reiškiamas susirūpinimas poveikio aplinkai vertinimo procedūrų skaidrumu ir 
visuomenės galimybe susipažinti su informacija apie aplinką. Be to, peticijos pateikėjas 
teigia, kad kompetentingos aplinkos apsaugos institucijos užkerta kelią visuomenės 
dalyvavimui priimant sprendimus aplinkos apsaugos klausimais.

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

Tokia pati peticija buvo pateikta Komisijai 2009 m. birželio mėn. Komisija atsakė tiesiogiai 
peticijos pateikėjui, prašydama Rumunijos valdžios institucijų pateikti papildomą informaciją. 
Šių projektų atitikties Direktyvos 85/337/EEB1 dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų 
poveikio ap l inka i  vertinimo su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/11/EB2  ir 
Direktyva 2003/35/EB3 (Poveikio aplinkai vertinimo, arba PAV, direktyva), nuostatoms klausimu 
iš turimos informacijos apie Aplinkos apsaugos agentūros teritorijas ir Rumunijos valdžios 
institucijų pateiktos informacijos galima daryti išvadą, kad PAV procedūra atliekama „Kemna 
SRL“ projektui, o „Trans Bitum SRL“ projektui ši procedūra buvo nutraukta. 
Dėl to, kad darbai, kuriuos pradėjo du projektų vykdytojai iki leidimo išdavimo procedūros 
pabaigos, galėtų būti laikomi PAV direktyvos pažeidimu, Rumunijos valdžios institucijos pranešė 
Komisijai, kad šiuo klausimu buvo atlikti patikrinimai. Per šiuos patikrinimus nustatyta, kad 
nevykdoma jokia miškų naikinimo veikla siekiant sukurti privažiavimo kelius iki karjerų. 
PAV procedūra „SC Trans Bitum SRL“ projektui buvo pradėta 2007 m. Remiantis tuo, kad 
projekto vykdytojas nepateikė reikiamos informacijos apie poveikį tinklo „Natura 2000“ 
teritorijoms, 2009 m. birželio mėn. Albos apskrities Aplinkos apsaugos agentūra atmetė prašymą 
dėl aplinkos apsaugos leidimo. 
„SC Kemna SRL“ projektui procedūra buvo pradėta 2009 m. kovo mėn. Naujausią informaciją 
projekto vykdytojas pateikė 2009 m. gruodžio 14 d. Kaip buvo rašoma vietos spaudoje, šiam 
projektui prieštaravo nevyriausybinės organizacijos (NVO) ir vietos gyventojai. Rumunijos 
valdžios institucijos pateikė įrodymų dėl projekto atitikties nuostatoms, susijusioms su visuomenės 
dalyvavimu. 

Komisija informaciją apie du minėtus projektus, kurią pateikė Rumunijos valdžios institucijos, 
perdavė peticijos pateikėjui, kuris nepateikė jokių tolesnių įrodymų, susijusių su jo skundu. 

„Natura 2000“

Buveinių direktyvos 92/43/EEB4 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad projektams, galintiems 
gerokai paveikti tinklo „Natura 2000“ teritoriją, „turi būti atliekamas tinkamas jų galimo poveikio 
šiai teritorijai vertinimas, atsižvelgiant į teritorijos išsaugojimo tikslą.“ 

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5, p. 40.

2 OL L 73, 1997 3 14 p. 5.

3 OL L 156, 2003 6 25 p.
4 OL L 206, 1992 7 22.
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Šios direktyvos 6 straipsnio 3 dalyje taip pat nustatyta, kad projektams, galintiems reikšmingai 
paveikti teritoriją „individualiai arba kartu su kitais planais arba projektais, turi būti atliekamas jų 
galimo poveikio teritorijai įvertinimas.“ Šiuo požiūriu, atliekant kiekvieno projekto vertinimą, turi 
būti ypač atsižvelgta į jo ryšį su kitais projektais. 

Remiantis turima informacija, atrodo, kad atliekant poveikio aplinkai vertinimą, kuris įtrauktas į 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, iki šiol daugiausia buvo stengiamasi pabrėžti, kad pirmiau 
minėtose dviejose tinklo „Natura 2000“ teritorijose saugomų rūšių faktiškai nėra, todėl joms nebus 
daromas poveikis. 

Atsižvelgiant į pirmiau minėtas pastabas, PAV procedūros užbaigimas priklauso Rumunijos 
valdžios institucijų kompetencijai. Rumunijos valdžios institucijos taip pat turi imtis būtinų 
priemonių užtikrinti, kad būtų visiškai laikomasi PAV direktyvos ir atitinkamų teisės aktų, į 
kuriuos perkelta ši direktyva, nuostatų. Remdamasi šiuo metu turima informacija, Komisija 
nenustatė jokių netinkamo PAV direktyvos taikymo įrodymų.“


