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Komisja Petycji

19.2.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0892/2009, którą złożył Dan Merca (Rumunia) w imieniu Niezależnego 
Centrum Rozwoju Zasobów Środowiskowych, ze 134 podpisami, w sprawie 
planowanego otwarcia dwóch kamieniołomów w miejscowości Ocoliş (region 
Alby, Rumunia)

1. Streszczenie petycji

Autor petycji wyraża troskę w związku z katastrofalnymi skutkami, jakie spowoduje dla 
dwóch obszarów sieci Natura 2000 usytuowanych w górach Trascău planowane rozpoczęcie 
wydobycia wapnia – obszar o początkowej powierzchni 14 ha - i dacytu – obszar
o powierzchni 10 ha. Utrzymuje on, że Krajowa Agencja Zasobów Kopalnych (ANRM) 
wydała pozwolenia na wydobycie po tym, jak odnośne obszary zostały zaklasyfikowane do 
sieci Natura 2000. Wyraża zaniepokojenie brakiem przejrzystości w odniesieniu do procedury 
oceny oddziaływania na środowisko oraz faktem, że duża część prac przygotowawczych 
związanych z przyszłymi kamieniołomami rozpoczęła się przed zakończeniem tej oceny.
W związku z powyższym zwraca się on do Parlamentu Europejskiego o rozpoczęcie 
dochodzenia w sprawie możliwego naruszenia europejskich dyrektyw nr 85/337, 2003/35 
oraz 2003/4.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 października 2009 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

Dwa przedsiębiorstwa (SC Trans Bitum SRL i SC Kemna SRL) zamierzają rozpocząć 
eksploatację pokładów wapienia i dacytu w gminie Ocolis (Rumunia) w kopalniach 
odkrywkowych i przy użyciu materiałów wybuchowych. Uzyskały one wstępną aprobatę 
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Krajowej Agencji Zasobów Kopalnych w 2007 i 2008 roku. Oba przedsięwzięcia są obecnie 
przedmiotem procedury OOŚ leżącej w gestii Agencji Ochrony Środowiska w Albie. 
Składający petycję wspomina jednak, że prace już się rozpoczęły (dokonano wycinki pod
drogi do kamieniołomów). 

Oba kamieniołomy są zlokalizowane na obszarach Natura 2000 Trascau ROSCI 0253
i Muntii Trascaului ROSPA0088. 

W przedmiotowej petycji wyraża się obawy dotyczące przejrzystości procedur OOŚ i dostępu
społeczeństwa do informacji na temat środowiska. Składający petycję przekonuje też, że 
właściwe władze środowiskowe utrudniają udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji
w kwestiach dotyczących środowiska, nie przekazując informacji. 

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ)

Ta sama petycja została złożona w Komisji w czerwcu 2009 roku. Komisja udzieliła 
bezpośredniej odpowiedzi składającemu petycję, zwracając się jednocześnie do władz 
rumuńskich o przekazanie dodatkowych informacji. 

W odniesieniu do zgodności tych przedsięwzięć z dyrektywą 85/337/EWG1 w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne, zmienioną dyrektywą 97/11/WE2 i dyrektywą 2003/35/WE3, (dyrektywa OOŚ) na 
podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych Agencji Ochrony Środowiska
i przedłożonych przez władze rumuńskie można stwierdzić, że procedura OOŚ toczy się dla 
przedsięwzięcia Kemna SRL, natomiast w przypadku Trans Bitum SRL została anulowana. 

W odniesieniu do prac, które obaj przedsiębiorcy mieliby zacząć przed zakończeniem procesu 
wydawania pozwolenia, co stanowi naruszenie dyrektywy OOŚ, władze rumuńskie 
poinformowały Komisję, że w związku z tym zorganizowano inspekcje. Zgodnie z wynikami 
owych inspekcji nie doszło do wylesiania w związku z budową dróg dojazdowych do 
kamieniołomów.
Procedura OOŚ dotycząca przedsięwzięcia SC Trans Bitum SRL rozpoczęła się 2007 roku.
W czerwcu 2009 roku Agencja Ochrony Środowiska w Albie odrzuciła wniosek o wydanie 
pozwolenia środowiskowego ze względu na fakt, że przedsiębiorca budowlany nie przedłożył 
żądanych informacji na temat oddziaływania na obszary Natura 2000. 
W przypadku przedsięwzięcia SC Kemna SRL procedury rozpoczęły się w marcu 2009 roku,
a przedsiębiorca przekazał ostatnie informacje w dniu 14 grudnia 2009 r. Wobec 
przedsięwzięcia tego sprzeciw wyraziły organizacje pozarządowe i lokalni mieszkańcy, czego 
można dowiedzieć się z lokalnej prasy. Władze rumuńskie dostarczyły dowody na 
przestrzeganie odnośnych przepisów w zakresie udziału społeczeństwa.

Komisja przekazała składającemu petycję przedłożone przez władze rumuńskie informacje na 
temat obu wspomnianych przedsięwzięć, a on nie dostarczył żadnych kolejnych dowodów 
dotyczących swojej skargi.

                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40.
2 Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5.
3 Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17.
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Natura 2000

Art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG1 wymaga, by przedsięwzięcie, które może
w znaczący sposób oddziaływać na obszar Natura 2000, podlegało „odpowiedniej ocenie jego 
skutków dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony”.
Należy też podkreślić, że zgodnie z art. 6 ust. 3 przedsięwzięcie „w połączeniu z innymi planami 
lub przedsięwzięciami podlega odpowiedniej ocenie jego skutków”. Z tego punktu widzenia ocena 
poszczególnych przedsięwzięć powinna uwzględniać w szczególności ich związek z innymi 
przedsięwzięciami.
Z dostępnych informacji wynika, że ocena zawarta w sprawozdaniu w sprawie oddziaływania na 
środowisko koncentrowała się do tej pory na uwypukleniu faktu, iż gatunki mające być chronione 
na obu obszarach Natura 2000 w rzeczywistości tam nie występują, a zatem nie będą podlegać
oddziaływaniu. 

Uwzględniając powyższe elementy, to w gestii władz rumuńskich leży sfinalizowanie procedury 
OOŚ i podjęcie niezbędnych środków w celu zapewnienia pełnego stosowania przepisów 
dyrektywy OOŚ i odnośnego prawodawstwa transponującego. Na podstawie informacji 
dostępnych na tym etapie Komisja nie znajduje żadnego dowodu na niewłaściwe stosowanie 
dyrektywy OOŚ.

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.


