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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0892/2009, adresată de Dan Mercea, de cetățenie română, în numele 
Centrului Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu, însoțită de 134 
semnături, privind planurile de deschidere a două exploatări miniere de suprafață 
în comuna Ocoliș (județul Alba, România)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la impactul dezastruos asupra a două situri 
Natura 2000 pe care l-ar avea o carieră de calcar și una de dacit, prima pe o arie de 14 hectare 
inițial și cea de-a doua pe o arie de 10 hectare, care ar urma să devină operaționale în Munții 
Trascăului. Acesta susține că Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) a eliberat 
autorizațiile de exploatare ulterior declarării zonelor respective ca situri Natura 2000. Acesta 
se arată preocupat de lipsa de transparența a procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului și de faptul că lucrările pregătitoare aferente viitoarele cariere au fost demarate 
înainte de finalizarea evaluării. Prin urmare, petiționarul solicită Parlamentului European să ia 
măsuri pentru investigarea unor posibile încălcări ale Directivelor comunitare 85/337, 
2003/35 și 2003/4 în acest caz.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

Două societăți (SC Trans Bitum SRL și SC Kemna SRL) intenționează să înceapă exploatarea 
depozitelor de calcar și dacit din comuna Ocoliș, România, în cariere de suprafață și folosind 
explozibili. Acestea au obținut autorizarea preliminară din partea Agenției Naționale pentru 
Resurse Minerale în 2007, respectiv 2008. În prezent, ambele proiecte fac obiectul procedurii 
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de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) derulate de autoritatea competentă, Agenția 
pentru Protecția Mediului Alba. Cu toate acestea, petiționarul menționează că lucrările au 
început deja (căile de acces spre cariere au fost finalizate). 
Ambele exploatări miniere sunt situate în perimetrul siturilor Natura 2000 Trascău 
ROSCI0253 și Munții Trascăului ROSPA0088. 
Petiționarul se arată preocupat de lipsa de transparență a procedurilor de EIM și de accesul 
limitat al publicului la informațiile de mediu. Acesta susține, de asemenea, că participarea 
publicului la procesul de luare a deciziilor în materie de mediu este obstrucționată de către 
autoritățile de mediu competente prin lipsa de informare. 

Evaluarea impactului asupra mediului (EIM)

Aceeași petiție a fost înaintată Comisiei în iunie 2009. Comisia a oferit un răspuns direct 
petiționarului, solicitând, de asemenea, informații suplimentare din partea autorităților 
române. 
În ceea ce privește conformitatea proiectelor în cauză cu Directiva 85/337/CEE1 privind 
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, astfel cum a fost 
modificată prin Directiva 97/11/CE2 și de Directiva 2003/35/CE3 (Directiva EIM), din 
informațiile disponibile pe site-urile Agenției pentru Protecția Mediului și din informațiile 
furnizate de autoritățile române, reiese că procedura de EIM este în curs de derulare pentru 
proiectul societății Kemna SRL, iar în cazul proiectului societății Trans Bitum SRL procedura 
de EIM a fost anulată. 

În ceea ce privește lucrările care ar fi fost demarate de către cei doi promotori de proiect 
înainte de finalizarea procedurii de autorizare, care ar constitui o încălcare a Directivei EIM, 
autoritățile române au informat Comisia că au fost inițiate inspecții în acest sens. Cu ocazia 
inspecțiilor, nu s-ar fi constatat nicio activitate de defrișare pentru crearea de drumuri de acces 
către cariere.
Procedura de EIM pentru proiectul societății SC Trans Bitum SRL a fost inițiată în 2007. În 
iunie 2009, pe motiv că inițiatorul proiectului nu ar fi prezentat informațiile necesare 
referitoare la impactul asupra siturilor Natura 2000, Agenția pentru Protecția Mediului Alba a 
respins cererea de acordare a autorizației de mediu. 
În cazul proiectului societății SC Kemna SRL, procedurile au fost inițiate în martie 2009, 
ultimele informații fiind furnizate de promotor la 14 decembrie 2009. Proiectul s-a lovit de 
opoziția ONG-urilor și a locuitorilor din zonă, după cum reiese din presa locală. Autoritățile 
române au oferit dovezi ale conformității cu dispozițiile relevante privind participarea 
publicului.

Comisia a comunicat petiționarului informațiile transmise de autoritățile române referitoare la 
cele două proiecte menționate anterior; acesta nu a mai furnizat date suplimentare în sprijinul 
celor afirmate.

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985, p. 40.

2 JO L 73, 14.3.1997, p. 5.

3 JO L 156, 25.6.2003, p.
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Natura 2000

Articolul 6 alineatul (3) din Directiva Habitate, 92/43/CEE1, prevede că orice proiect care ar putea 
afecta în mod semnificativ un sit Natura 2000, „trebuie supus unei evaluări corespunzătoare a 
efectelor potențiale asupra sitului, în funcție de obiectivele de conservare ale acestuia din urmă”.
Ar mai trebui subliniat că, în conformitate cu același articol 6 alineatul (3), „efectele în combinație 
cu alte planuri sau proiecte, trebuiesc supuse unei evaluări corespunzătoare a efectelor potențiale 
asupra sitului”. Din acest punct de vedere, evaluarea fiecărui proiect ar trebui să examineze, în 
special, interacțiunea acestuia cu alte proiecte.
Din informațiile disponibile, se pare că evaluarea inclusă în raportul privind impactul asupra 
mediului s-a străduit, până în prezent, să arate că speciile protejate în virtutea obiectivelor de 
conservare ale celor două situri Natura 2000 nu sunt prezente în zonă, astfel că acestea nu ar fi 
afectate.  

Având în vedere elementele de mai sus, este de competența autorităților române să finalizeze 
procedura de EIM și să ia măsurile necesare pentru a se asigura că se respectă pe deplin 
dispozițiile Directivei EIM și ale legislației aferente de transpunere a acesteia. Pe baza 
informațiilor disponibile în acest stadiu, Comisia nu constată nicio aplicare eronată a dispozițiilor 
Directivei EIM.

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992.


