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Temats: Lūgumraksts Nr. 0622/2010, ko Rumānijas zinātnieku apvienības AD Astra
vārdā iesniedza Rumānijas valstspiederīgais A. I. C., par iespējamiem 
Kopienas tiesību aktu pārkāpumiem attiecībā uz Roşia Montană zelta 
raktuves projektu (Rumānija)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu veikt izmeklēšanu par Roşia Montană zelta 
raktuves projekta likumību un apgalvo, ka tas pārkāpj vairākas Eiropas direktīvas, tostarp 
Direktīvu 2006/21/EK, kurā izvirzīta prasība samazināt cianīda koncentrācijas sārņu dīķos, 
Direktīvu 80/68/EK par gruntsūdeņu aizsardzību, Direktīvu 2006/60/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā, un Direktīvu 2008/50/EK par apkārtējā 
gaisa kvalitāti. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka vairāki ziņojumi, kas sagatavoti attiecībā 
uz iespējamo apdraudējumu un pasākumiem, kas veicami avārijas gadījumā, ir nepilnīgi vai 
neskaidri. Viņš arī uzskata, ka pieņemtās reģenerācijas garantijas summa avārijas gadījumā ir 
nepietiekama, ņemot vērā nākotnes zelta raktuves lielumu. Viņš arī norāda uz projekta 
pārrobežu ietekmi un to, ka avārijas gadījumā Eiropas Savienībai būtu jāuzņemas galvenā 
loma, un tādēļ tai jāuzrauga spēkā esošo standartu ievērošana.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 7. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 11. februārī.

Komisija nav kompetenta izvērtēt šī projekta piemērotību, īpaši no sociālekonomiskā, 
vēsturiskā un kultūras viedokļa. Galīgā lēmuma pieņemšana pilnībā paliek kompetento 
Rumānijas varas iestāžu kompetencē. Komentāri par šī projekta piemērotību, dzīvotspēju vai 
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iespējamību attiecībā uz šiem punktiem būtu nevietā.

Direktīva 2006/21/EK par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu1 ir piemērojama 
attiecībā uz šo projektu. Šī direktīva tika pieņemta pēc avārijas Baja Marē, pamatojoties uz 
Starptautiskās komisijas, kas padziļināti analizēja šīs avārijas iemeslus, ieteikumiem. Lielākā 
daļa no šīs Komisijas ieteikumiem tika iekļauti direktīvā, kā rezultātā tajā ir ietvertas precīzas 
un stingras prasības, kas nodrošina atbilstošu kalnrūpniecības atkritumu objektu, tai skaitā 
dambju drošības līmeni.  

Komisijai ir labi zināms par cianīda toksiskumu un ietekmi uz veselību. Tieši tādēļ Direktīvā 
2006/21/EK ir iekļauti ļoti stingri robežlielumi attiecībā uz cianīda uzglabāšanu, kas, cik 
Komisijai ir zināms, ir visstingrākie pasaulē. Ikviens jauns projekts, kurā izmanto cianīda 
tehnoloģiju, ir jāizstrādā atbilstoši direktīvas prasībām, tai skaitā jānosaka cianīda 
robežvērtības. Par zelta ieguvē izmantojamās tehnoloģijas izvēli ir atbildīgs apsaimniekotājs, 
ja vien viņš kompetentajām varas iestādēm pierāda, ka tiks ievērotas robežvērtības. No 
Rumānijas varas iestādēm tiks pieprasīta papildu informācija par šo aspektu.

Direktīvas 12. pantā ir ieviesta prasība par atkritumu apsaimniekošanas objekta sanāciju pēc 
tā slēgšanas. Kompetentajai varas iestādei ir jānosaka finanšu garantijas, lai segtu atļaujas 
saistības, tai skaitā pēcslēgšanas noteikumi. Kompetentā varas iestāde var pieprasīt papildu 
iespējamās finanšu garantijas saskaņā ar Direktīvu 2004/35/EK par atbildību vides jomā 
attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu2, lai novērstu iespējamās 
sekas avārijas gadījumā — par ko atbildīgs joprojām paliek apsaimniekotājs.  

Saskaņā ar lūgumrakstā sniegto informāciju finanšu garantija tika noteikta EUR 150 miljonu 
apmērā, kas varētu būt pietiekami, lai segtu stingrās obligātās direktīvas prasības.  Tomēr 
Komisija lūgs Rumānijas varas iestādes sniegt papildu informāciju par aprēķinu, kas veikts, 
lai noteiktu garantijas apmēru.

Saskaņā ar Direktīvas 2006/21/EK 4., 12. un 13. pantu pasākumi ir jāveic darbības laikā un 
pēc slēgšanas, lai novērstu iespējamu ūdens stāvokļa pasliktināšanos saskaņā ar Ūdens 
pamatdirektīvu 2000/60/EK, ŪPD3.

ŪPD un Direktīvas 80/68/EEK4 un 2006/118/EK (Gruntsūdeņu direktīvas) prasa dalībvalstīm 
nodrošināt virszemes ūdens un gruntsūdens stāvokļa pasliktināšanās novēršanu, novēršot un 
samazinot piesārņojošo vielu novadīšanu gruntsūdeņos un aizsargājot, veicinot un atjaunot 
visas ūdenstilpes. Lai nodrošinātu iepriekš minēto saistību izpildi, dalībvalstīm līdz 
2009. gada beigām vajadzēja izstrādāt upju baseinu apsaimniekošanas plānus. Rumānija vēl 
nav oficiāli apstiprinājusi savu plānu. Tādēļ Komisija 2010. gada novembrī nosūtīja 
Rumānijai argumentētu atzinumu un mudināja ievērot ES tiesību aktus ūdens resursu jomā un 
iesniegt savus plānus upju baseinu pārvaldīšanai.

Komisija secina, ka ieguves izrakteņu darbību uzsākšana rada ietekmi uz savvaļas dabas 
                                               
1 OV L 102, 11.4.2006., 15. lpp.
2 OV L 143, 30.4.2004, 56.–75. lpp.
3 OV L 327, 22.12.2000., 1.–73. lpp.
4 OV L 20, 26.1.1980., 43.–48. lpp.
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parku. To vajadzēja novērtēt tajā ietekmes uz vidi novērtējumā, kas tika sagatavots šī projekta 
kontekstā. Komisija lūgs Rumānijas varas iestādes sniegt papildu informāciju par 
pasākumiem, kas paredzēti savvaļas dabas parka aizsardzībai šajā zonā gan darbības, gan 
pēcslēgšanas fāzēs.  

Komisija lūgs Rumānijas varas iestādes sniegt papildu informāciju par pasākumiem, kas 
paredzēti gaisa kvalitātes pasliktināšanās novēršanai pēc raktuves slēgšanas.

Secinājums

Komisijai ir zināmi iespējamie apdraudējumi, kas saistīti ar zelta ieguvi un cianīda 
izmantošanu. Visaptveroši piemērojot spēkā esošos tiesību aktus, vajadzētu nodrošināt, ka 
tiek veikti visi piesardzības pasākumi, lai samazinātu šī veida darbības ietekmi uz vidi un 
sabiedrības veselību.

Tā kā šajā gadījumā ieguves darbības vēl nav uzsāktas, pašreiz nav iespējams konstatēt 
direktīvas pārkāpumus. Tomēr no Rumānijas varas iestādēm tiks pieprasīta papildu 
informācija attiecībā uz vairākiem lūgumrakstā norādītajiem punktiem, lai pārbaudītu, vai ES 
tiesību akti tiks ievēroti, ja projekts ieies ekspluatācijas fāzē.


