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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy indítson vizsgálatot a verespataki 
aranybányászati projekt törvényességével kapcsolatosan. A petíció benyújtója szerint a 
projekt ellentétes több uniós irányelvvel, többek között a 2006/21/EK irányelvvel (amely a 
cianidot tartalmazó tározók esetében előírja a cianid koncentrációjának a lehető 
legalacsonyabb szintre való csökkentését), a felszín alatti vizekről szóló 80/68/EGK 
irányelvvel, a víz keretirányelvvel (2000/60/EK), valamint a környezeti levegő minőségéről 
szóló 2008/50/EK irányelvvel. A petíció benyújtója szerint az elkészült jelentések vagy 
hiányosak vagy nem fogalmaznak világosan a lehetséges veszélyekkel és a balesetek esetén 
alkalmazandó intézkedésekkel kapcsolatosan. A petíció benyújtója szerint egy baleset esetén a 
terület rehabilitációjára fordítandó összeg nem lenne elegendő a jövőbeni aranykitermelés 
teljes területét tekintve. Hangsúlyozza ugyanakkor a projekt által a határ menti területekre 
gyakorolt hatást, és azt, hogy az Európai Unió jelentős szerepet kapna egy esetleges baleset 
bekövetkezésekor, ezért az EU-nak felügyelnie kellene az érvényes szabályok helyes 
alkalmazását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. október 7. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. február 11.

A Bizottságnak nincs hatásköre arra, hogy kivizsgálja a szóban forgó projekt helyénvalóságát, 
mindenekelőtt társadalmi-gazdasági, történelmi és kulturális szempontból. A végső döntés 
teljes mértékben az illetékes romániai hatóságok kezében van. Ezért az említett kérdések 
összefüggésében helytelen lenne megjegyzéseket tenni a projekt helyénvalóságát, 
életképességét és megvalósíthatóságát illetően.  

A projektre az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről szóló 
2006/21/EK irányelv1 alkalmazandó. Ezt az irányelvet a nagybányai balesetet követően 
fogadták el egy nemzetközi bizottság ajánlásai alapján, amely részletesen tanulmányozta a 
baleset okait. A nemzetközi bizottság ajánlásainak nagy részét belefoglalták az irányelvbe, 
amely ennek eredményeként pontos és szigorú követelményeket foglal magában, garantálva a 
megfelelő biztonsági szintet a bányászatihulladék-kezelő létesítmények esetében, a gátakat is 
ideértve. 

A Bizottság nagyon is tisztában van a cianid mérgező jellegével és egészségügyi hatásaival.  
A 2006/21/EK irányelv ezért tartalmaz igen szigorú határértékeket a cianid tárolására 
vonatkozóan, amelyek a Bizottság legjobb tudomása szerint világviszonylatban is a 
legszigorúbbnak minősülnek. A cianidos technológiát alkalmazó minden új projektet oly 
módon kell kidolgozni, hogy az teljesítse az irányelvben foglalt követelményeket, ideértve a 
cianidra vonatkozó határértékeket is. Az aranybányászatban felhasznált technológia 
kiválasztása továbbra is az üzemeltető feladata, amennyiben igazolni tudja az illetékes 
hatóságok számára, hogy a határértékeket tiszteletben tartják majd. E tekintetben a 
továbbiakban kiegészítő tájékoztatást kérnek a román hatóságoktól. 

Az irányelv 12. cikke bevezeti a terület helyreállításának kötelezettségét a létesítmény 
bezárását követően. Az illetékes hatóságnak kötelező pénzügyi biztosítékot kell 
megállapítania, amely fedezi az engedélyben foglalt kötelezettségeket, a bezárás utáni 
időszakra vonatkozó rendelkezéseket is ideértve. Az illetékes hatóság további lehetséges 
pénzügyi biztosítékokat is kérhet a környezeti felelősségről szóló 2004/35/EK irányelv2

alapján, annak érdekében, hogy fedezze egy esetleges baleset következményeit, amelyért 
mindenkor az üzemeltetőt terheli a felelősség. 

A petícióban nyújtott tájékoztatás alapján a pénzügyi biztosíték összegét 150 millió euróban 
állapították meg, ami elegendő lehet az irányelv szigorú minimumkövetelményeinek 
fedezésére. Mindazonáltal a Bizottság a továbbiakban részletesebb tájékoztatást kér a román 
hatóságoktól a biztosíték összegének megállapításához elvégzett számításokról.

A 2006/21/EK irányelv 4., 12. és 13. cikke értelmében az üzemeltetés alatt és a létesítmény 
bezárását követően egyaránt intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a 2000/60/EK 
irányelvnek – azaz a vízügyi keretirányelvnek (WDF)3 – megfelelően megakadályozzák az 
aktuális vízállapot lehetséges romlását. 

                                               
1 HL L 102., 2006.4.11., 15. o. 
2 HL L 143., 2004.4.30., 56–75. o.
3 HL L 327., 2000.12.22., 1–73. o.
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A vízügyi keretirányelv, valamint a 80/68/EGK1 és a 2006/118/EK irányelv (a felszín alatti 
vizekről szóló irányelvek) arra kötelezi a tagállamokat, hogy gondoskodjanak a felszíni és 
felszín alatti vizek állapotromlásának megelőzéséről oly módon, hogy megakadályozzák és 
korlátozzák a szennyező anyagok felszín alatti vizekbe történő kibocsátását, valamint 
megóvják, megerősítik és helyreállítják valamennyi víztest állapotát. A fent említett 
kötelezettségek biztosítása érdekében a tagállamoknak 2009 végéig vízgyűjtő-gazdálkodási 
terveket kellett kidolgozniuk. Románia hivatalosan még nem hagyta jóvá saját tervét. Ezért a 
Bizottság 2010 novemberében indokolással ellátott véleményt küldött Romániának, amelyben 
sürgette az uniós vízügyi jogszabályok betartására, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek 
benyújtására. 

A Bizottság tisztában van azzal, hogy a bányászati tevékenységek elindítása kihat a vadon élő 
állatokra. Ezt a projekttel összefüggésben készített hatásvizsgálatban kellett volna felmérni. A 
Bizottság a továbbiakban részletesebb tájékoztatást kér a román hatóságoktól arra 
vonatkozóan, hogy milyen intézkedéseket terveznek az adott térségben a vadon élő állatok 
védelmére, a működési és a bezárást követő szakaszban egyaránt. 

A Bizottság azzal kapcsolatban is további információkat kér majd a román hatóságoktól, hogy 
milyen intézkedéseket terveznek a levegőminőség romlásának elkerülésére a bánya bezárását 
követően. 

Következtetés

A Bizottság tudatában van az aranybányászathoz és a cianid használatához fűződő lehetséges 
kockázatoknak. A hatályos jogszabályok átfogó alkalmazása hivatott biztosítani, hogy minden 
óvintézkedést megtesznek az ilyen jellegű tevékenységek környezetre és közegészségre 
gyakorolt hatásának korlátozása érdekében. 

Mivel jelen esetben még nem kezdődtek meg a bányászati tevékenységek, jelenleg nem 
állapítható meg az irányelv esetleges megsértése. Mindazonáltal a továbbiakban kiegészítő 
tájékoztatást kérnek a román hatóságoktól a petícióban felvetett több szempontot illetően, 
annak ellenőrzése érdekében, hogy az uniós jogszabályokat tiszteletben tartják majd, 
amennyiben a projekt a működési szakaszba lép.

                                               
1 HL L 20, 1980.1.26., 43–48. o.


