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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0622/2010 af A.I.C. rumænsk statsborger, for AD Astra, en 
sammenslutning af rumænske videnskabsfolk, om påstået overtrædelse af 
EU-lovgivning i forbindelse med Roşia Montană-guldmineprojektet 
(Rumænien)

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge lovligheden af Roşia Montană-
guldmineprojektet, idet det anføres, at projektet ikke er i overensstemmelse med en række 
EU-direktiver, herunder direktiv 2006/21/EF, som fastsætter, at koncentrationen af cyanid i 
tailing-damme skal nedbringes, direktiv 80/68/EF om grundvandsbeskyttelse, direktiv 
2006/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger og 
direktiv 2008/50/EF om luftkvalitet. Andrageren mener, at de mange udarbejdede rapporter 
enten er ufuldstændige eller uklare i forhold til de mulige farer og de foranstaltninger, der skal 
træffes i tilfælde af ulykker. Han mener ligeledes, at størrelsen på den forhandlede 
genopbygningsgaranti i tilfælde af ulykker er utilstrækkelig i forhold til den fremtidige 
guldmines størrelse. Han understreger ligeledes projektets grænseoverskridende effekt og det 
faktum, at EU ville spille en afgørende rolle i tilfælde af en ulykke og derfor bør overvåge 
overholdelsen af gældende standarder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. oktober 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. februar 2011.

"Kommissionen har ikke kompetence til at vurdere hensigtsmæssigheden af dette projekt, 
navnlig set fra et socioøkonomisk, historisk og kulturelt synspunkt. Den endelige afgørelse 
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træffes alene af de kompetente rumænske myndigheder. Det ville derfor ikke være på sin 
plads at kommentere hensigtsmæssigheden, gennemførligheden eller bæredygtigheden af 
dette projekt med hensyn til disse punkter. 

Direktiv 2006/21/EF om håndtering af affald fra udvindingsindustrien1 gælder for dette 
projekt. Direktivet blev vedtaget efter Baia Mare-ulykken på baggrund af henstillinger fra en 
international kommission, som grundigt analyserede årsagerne til ulykken. Hovedparten af 
kommissionens henstillinger blev indarbejdet i direktivet, som derfor indeholder præcise og 
strenge krav til at sikre et passende sikkerhedsniveau for mineaffaldsanlæg, herunder damme.  

Kommissionen er meget opmærksom på cyanids toksicitet og sundhedspåvirkning. Derfor er 
der i direktiv 2006/21/EF indføjet særdeles strenge grænseværdier – de strengeste i verden, så 
vidt Kommissionen er orienteret – for lagring af cyanid. Alle nye projekter, der gør brug af 
cyanidteknologi, skal opfylde kravene i direktivet, herunder cyanidgrænseværdierne. Valget 
af teknologi til guldminedrift er helt op til den erhvervsdrivende, så længe denne kan bevise 
over for de kompetente myndigheder, at grænseværdierne vil blive overholdt. De rumænske 
myndigheder vil blive anmodet om yderligere oplysninger om dette aspekt. 

Jf. direktivets artikel 12 skal der gennemføres en rehabilitering af området efter lukning af 
minen. De kompetente myndigheder skal fastsætte en obligatorisk finansiel garanti, som skal 
dække de i tilladelsen fastlagte forpligtelser, herunder forskrifterne vedrørende tidsrummet 
efter lukning. Den kompetente myndighed kan i henhold til miljøansvarsdirektivet, 
2004/35/EF2, stille krav om yderligere finansielle garantier til dækning af følgevirkningerne 
af en evt. ulykke, som den erhvervsdrivende under alle omstændigheder bærer ansvaret for.  

Ifølge oplysningerne i andragendet er den finansielle garanti fastsat til 150 mio. euro, som kan 
være et tilstrækkeligt beløb til at dække direktivets strenge minimumskrav. Kommissionen vil 
ikke desto mindre anmode de rumænske myndigheder om at uddybe det beregningsgrundlag, 
der ligger til grund for den fastsatte garanti.

Jf. artikel 4, 12 og 13 i direktiv 2006/21/EF skal der såvel under drift som efter lukning 
træffes foranstaltninger til forebyggelse af forringet vandtilstand i overensstemmelse med 
direktiv 2000/60/EF, vandrammedirektivet3. 

I henhold til vandrammedirektivet samt direktiv 80/68/EØF4 og 2006/118/EF 
(grundvandsdirektiverne) skal medlemsstaterne sikre, at overfladevandets og grundvandets 
tilstand ikke forringes, forebygge og begrænse tilførslen af forurenende stoffer til grundvandet 
og beskytte, forbedre og restaurere alle overfladevandområder. Med henblik på at sikre 
opfyldelsen af ovennævnte forpligtelser pålagdes medlemsstaterne at udfærdige 
vandområdeplaner inden udgangen af 2009. Rumænien har endnu ikke officielt godkendt 
landets plan. Kommission sendte derfor Rumænien en begrundet udtalelse i november 2010, 
hvori den opfordrede landet til at efterleve EU-lovgivningen på vandområdet og indsende dets 
vandområdeplaner.  

                                               
1 EUT L 102 af 11.4.2006, s. 15.
2 EUT L 143 af 30.4.2004, s. 56-75.
3 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1-73.
4 EFT L 20 af 26.1.1980, s.43-48.
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Kommission forstår, at iværksættelsen af minedrift har indvirkning på dyrelivet. Denne 
indvirkning bør være blevet vurderet i forbindelse med projektets konsekvensanalyse. 
Kommissionen vil anmode de rumænske myndigheder om yderligere oplysninger om de 
planlagte foranstaltninger til beskyttelse af områdets dyreliv både under drift og efter lukning.  

Kommissionen vil endvidere anmode de rumænske myndigheder om yderligere oplysninger 
om de planlagte foranstaltninger til forebyggelse af forringelse af luftkvaliteten efter lukning 
af minen. 

Konklusioner

Kommissionen er opmærksom på de potentielle risici i forbindelse med guldminedrift og 
brugen af cyanid. Den vidtrækkende anvendelse af eksisterende lovgivning bør sikre, at alle 
nødvendige forholdsregler træffes for at begrænse denne type aktivitets indvirkning på miljøet 
og folkesundheden. 

Eftersom minedriften i nærværende tilfælde endnu ikke er påbegyndt, kan der ikke påvises 
nogen overtrædelse af direktivet på nuværende tidspunkt. De rumænske myndigheder vil 
imidlertid blive bedt om at uddybe flere af de forhold, der rejses i andragendet, med henblik 
på at afdække, hvorvidt EU-lovgivningen vil blive overholdt, hvis projektet går ind i 
driftsfasen."


