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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

19.2.2010

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 892/2009, ingediend door Dan Mercea (Roemeense nationaliteit), 
namens het Onafhankelijk Centrum voor onderzoek naar natuurlijke 
hulpbronnen, gesteund door 134 medeondertekenaars, over twee in de gemeente 
Ocoliş (Provincie Alba, Roemenië) geplande steengroeven

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener uit zijn bezorgdheid over de vernietigende gevolgen van twee geplande steengroeven 
(een kalksteengroeve van 14 hectare en een dacietgroeve van 10 hectare) in de bergen van 
Trascău voor twee Natura 2000-gebieden. Hij stelt dat de Nationale Organisatie voor 
mijnbouwreserves (ANRM) exploitatievergunningen heeft verstrekt nadat de betrokken 
gebieden als Natura 2000-gebied waren aangewezen. Hij spreekt zijn zorg uit over het gebrek 
aan transparantie met betrekking tot de milieueffectbeoordeling en over het feit dat er reeds 
met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de steengroeven is begonnen voordat 
het onderzoek naar de milieugevolgen is voltooid. Om deze redenen verzoekt hij het Europees 
Parlement in actie te komen en een onderzoek in te stellen naar mogelijke schending van de 
Europese Richtlijnen 85/337, 2003/35 en 2003/4.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 oktober 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

Twee ondernemingen (de SC Trans Bitum SRL en de SC Kemna SRL) zijn van plan om in de 
gemeente Ocolis, in Roemenië, met de exploitatie van kalksteen- en dacietlagen in open 
groeven te beginnen, onder gebruik van explosieven. Ze hadden in 2007 en 2008 een 
voorlopige goedkeuring van de Nationale Organisatie voor mijnbouwreserves (ANRM) 
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verkregen. Beide projecten zijn nu onderworpen aan een MEB-procedure onder de 
bevoegdheid van het milieubeschermingsbureau van Alba. De indiener vermeldt echter dat de 
werkzaamheden al zijn begonnen (de wegen naar de groeven zijn al gekapt). 
Beide groeven zijn in de “Natura 2000”-gebieden Trascau ROSCI 0253 en Muntii Trascaului 
ROSPA0088 gelegen.
Het verzoekschrift uit zijn bezorgdheid over de transparantie van de MEB-procedures en de 
toegang van het publiek tot de milieu-informatie. De indiener argumenteert verder dat de 
deelname van het publiek aan de besluitvorming inzake milieuvraagstukken door de bevoegde 
milieu-instanties wordt belemmerd, op grond van het ontbreken van informatie.

Milieueffectbeoordeling (MEB)

Hetzelfde verzoekschrift werd in juni 2009 bij de Commissie ingediend. De Commissie 
richtte haar antwoord rechtstreeks aan de indiener, terwijl zij de Roemeense overheden om 
aanvullende informatie heeft verzocht. 
Op de vraag of deze projecten de Richtlijn 85/337/EEG1 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, gewijzigd door 
Richtlijn 97/11/EG2 en Richtlijn 2003/35/EG3 (de MEB-richtlijn) naleven, kunnen wij uit de 
beschikbare informatie in de milieubeschermingsbureaus ter plaatse en de door de Roemeense 
overheden ingediende informatie opmaken dat de MEB-procedure voor het project van 
Kemna SRL nog lopend is, terwijl zij voor de Trans Bitum SRL is geannuleerd. 
Ten aanzien van de werkzaamheden die door de twee organisatoren voor de afronding van het 
goedkeuringsproces zouden zijn begonnen, waarbij het om een schending van de MEB-
richtlijn zou kunnen gaan, hebben de Roemeense overheden de Commissie laten weten dat in 
dit opzicht inspecties zijn doorgevoerd. Volgens deze inspecties zouden er geen 
ontbossingswerkzaamheden hebben plaatsgevonden om toegangswegen naar de groeves te 
scheppen.
De MEB-procedure voor het project van SC Trans Bitum SRL werd in 2007 begonnen. In 
juni 2009 heeft het milieubeschermingsbureau Albe de aanvraag voor een milieuvergunning 
verworpen, omdat de projectontwikkelaar de vereiste informatie over het effect op de "Natura 
2000"-gebieden niet heeft ingediend.
Voor het project van SC Kemna SRL begonnen de procedures in maart 2009, de laatste 
informatie werd door de organisator op 14 december 2009 geleverd. Dit project is op verzet 
door ngo's en plaatselijke bewoners gestoten, zoals uit de lokale pers op te maken viel. De 
Roemeense overheden leverden bewijsstukken in verband met de naleving van de bepalingen
die betrekking hebben op de deelname van het publiek.

De Commissie gaf de door de Roemeense overheden voorgelegde informatie met betrekking 
tot de twee bovengenoemde projecten aan de indiener die geen verdere bewijsstukken in 
verband met zijn klacht heeft voorgelegd.

Natura 2000

                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.
2 PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5.
3 PB L 156 van 25.6.2003.
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Artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn 92/43/EEG1 vereist dat voor een project dat een significant 
effect op een "Natura 2000"-gebied zou kunnen hebben "een passende beoordeling wordt gemaakt 
van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat 
gebied".
Het dient ook te worden benadrukt dat volgens artikel 6, lid 3 "voor de gevolgen in combinatie met 
andere plannen of projecten een passende beoordeling wordt gemaakt". Vanuit dit oogpunt moet 
de beoordeling voor elk project voornamelijk op de verbinding met de andere projecten gericht 
zijn.
Uit de beschikbare informatie blijkt dat de in het milieueffectrapport opgenomen beoordeling tot 
nu toe erop geconcentreerd was te benadrukken dat de twee soorten wier instandhouding de twee 
"Natura 2000"-gebieden beoogden momenteel niet in het gebied voorkomen, zodat er ook geen 
gevolgen voor deze soorten zijn.

Rekening houdend met de bovengenoemde factoren ligt het in de bevoegdheid van de Roemeense 
autoriteiten om de MEB-procedure af te ronden en de noodzakelijke maatregelen te nemen om 
ervoor te zorgen dat de bepalingen van de MEB-richtlijn en de overeenkomstig omgezette 
wetgeving ten volle worden toegepast. Op grond van de in dit stadium beschikbare informatie 
heeft de Commissie op het moment geen bewijzen voor een incorrecte toepassing van de MEB-
richtlijn gevonden.

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992.


