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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

19.2.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0892/2009, ko Independent Environmental Resource 
Development Centre vārdā iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Dan Merca un 
kam pievienoti 134 paraksti, par divu karjeru izveides plāniem Ocolis
municipalitātē Rumānijā, Albas apgabalā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par postošo ietekmi, kāda varētu būt kaļķakmens karjera, 
kura plānotā platība ir 14 hektāri, un dacīta karjera, kura plānotā platība ir 10 hektāri, izveidei 
divās Natura 2000 teritorijās Trascău kalnos. Viņš apgalvo, ka Valsts kalnrūpniecības resursu 
aģentūra (ANRM) izsniegusi darbības atļaujas pēc tam, kad attiecīgie apvidi jau bijuši 
klasificēti kā Natura 2000 teritorijas. Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par pārredzamības 
trūkumu saistībā ar ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru un par to, ka liela daļa 
sagatavošanās darbu topošajos karjeros tikuši sākti jau pirms minētā ietekmes novērtējuma 
pabeigšanas. Tādēļ viņš lūdz Eiropas Parlamentu rīkoties, uzsākot izmeklēšanu par 
iespējamiem Direktīvas 85/337/EEK, Direktīvas 2003/35/EK un Direktīvas 2003/4/EK
pārkāpumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 20. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Divi uzņēmumi („SC Trans Bitum SRL” un „SC Kemna SRL”) plāno sākt kaļķakmens un 
dacīta atradņu izmantošanu atklātās raktuvēs Ocolis pašvaldībā Rumānijā, izmantojot 
sprāgstvielas. Tie 2007. gadā un 2008. gadā no Valsts minerālu resursu aģentūras ieguva 
iepriekšēju atļauju. Abiem projektiem tagad tiek veikta IVN procedūra, kas ir Albas Vides 
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aizsardzības aģentūras kompetencē. Tomēr lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka darbi jau ir 
uzsākti (ceļi un raktuves ir izveidoti). 

Abas raktuves atrodas Trascau ROSCI 0253 un Muntii Trascaului ROSPA0088 Natura 2000
teritorijās. 

Lūgumrakstā paustas bažas attiecībā uz IVN procedūru pārredzamību un sabiedrības piekļuvi 
informācijai par vidi. Lūgumraksta iesniedzējs arī norāda, ka lēmumu pieņemšanā par vides 
jautājumiem sabiedrības dalību kavēja kompetentās vides varas iestādes, nesniedzot 
informāciju. 

Ietekmes uz vidi novērtējums (IVN)

Šis pats lūgumraksts 2009. gada jūnijā tika iesniegts Komisijai. Komisija nekavējoties 
atbildēja lūgumraksta iesniedzējam, tajā pašā laikā pieprasot papildu informāciju no 
Rumānijas varas iestādēm. 

Attiecībā uz šo projektu atbilstību Direktīvai 85/337/EEK1 par dažu sabiedrisku un privātu 
projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK2 un Direktīvu 
2003/35/EK3, (IVN direktīva) pēc Vides aizsardzības aģentūras tīmekļa vietnēs pieejamās 
informācijas un tās informācijas, ko iesniedza Rumānijas varas iestādes, mēs varam secināt, 
ka IVN procedūra šobrīd notiek „Kemna SRL” projektam, taču „Trans Bitum SRL” projektam 
tā ir atcelta. 

Attiecībā uz darbiem, ko abi iniciatori esot sākuši pirms atļaujas piešķiršanas procesa beigām, 
kas varētu būt IVN direktīvas pārkāpums, Rumānijas varas iestādes teica Komisijai, ka šajā 
sakarā tika veiktas pārbaudes. Pārbaudēs tika konstatēts, ka atmežošanas darbības, lai 
izveidotu piekļuves ceļus uz raktuvēm, nav notikušas.

„SC Trans Bitum SRL” projektam IVN procedūra sākās 2007. gadā. Albas Vides aizsardzības 
aģentūra 2009. gada jūnijā noraidīja vides atļaujas prasību, pamatojoties uz to, ka attīstītājs 
neiesniedza prasīto informāciju par ietekmi uz Natura 2000 teritorijām. 
„SC Kemna SRL” projekta procedūras sākās 2009. gada martā, pēdējo informāciju iniciators 
iesniedza 2009. gada 14. decembrī. Pēc vietējās preses informācijas var saprast, ka pret 
projektu iebilda NVO un vietējie iedzīvotāji. Rumānijas varas iestādes sniedza pierādījumus 
attiecībā uz atbilstību noteikumiem, kas attiecas uz sabiedrības dalību.
Komisija lūgumraksta iesniedzējam nosūtīja informāciju, ko Rumānijas varas iestādes 
iesniedza attiecībā uz abiem iepriekš minētajiem projektiem, viņš neiesniedza papildu 
pierādījumus saistībā ar savu sūdzību.

Natura 2000

Dzīvotņu direktīvas (Direktīva 92/43/EEK)4 6. panta 3. punktā pieprasīts, lai saistībā ar 
projektu, kas varētu būtiski ietekmēt Natura 2000 teritoriju, „attiecīgi izvērtē ietekmi uz šo 
                                               
1 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.

2 OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.

3 OV L 156, 25.6.2003.
4 OV L 206, 22.7.1992.
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teritoriju, ievērojot tās aizsardzības mērķus”.
Ir jāuzsver arī, ka saskaņā ar 6. panta 3. punktu „ietekmi kopā ar citiem plāniem vai 
projektiem attiecīgi izvērtē”. No šī viedokļa katra projekta izvērtējums jo īpaši jāattiecina uz 
saistību ar citiem projektiem.

Ņemot vērā pieejamo informāciju, šķiet, ka izvērtējumā, kas iekļauts ziņojumā par ietekmi uz 
vidi, līdz šim uzmanība veltīta tam, lai uzsvērtu, ka sugu, ko abās Natura 2000 teritorijā 
paredzēts aizsargāt, faktiski šajā zonā nav, tātad uz tām ietekmes nebūs.

Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, Rumānijas varas iestāžu kompetencē ir pabeigt IVN 
procedūru un veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka IVN direktīvas noteikumi 
un atbilstošie tos transponējošie tiesību akti pilnībā tiek piemēroti. Pamatojoties uz šajā posmā 
pieejamo informāciju, Komisijai nav atradusi pierādījumus par nepareizu IVN direktīvas 
piemērošanu.”


