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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0622/2010, którą złożył A.I.C. (Rumunia) w imieniu stowarzyszenia 
naukowców rumuńskich AD Astra, w sprawie domniemanego naruszenia 
prawodawstwa wspólnotowego w związku z przedsięwzięciem budowy 
kopalni złota Roşia Montană (Rumunia)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie zgodności z prawem 
przedsięwzięcia budowy kopalni złota Roşia Montană, utrzymując że narusza ono liczne 
dyrektywy europejskie, w tym dyrektywę 2006/21/WE, w której wymaga się zmniejszenia 
stężenia cyjanku w stawach osadowych, dyrektywę 80/68/WE w sprawie ochrony wód 
gruntowych, dyrektywę 2000/60/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania 
w dziedzinie polityki wodnej oraz dyrektywę 2008/50 w sprawie jakości powietrza. 
Składający petycję uważa, że różne opracowane sprawozdania są albo niekompletne, albo 
niejasne w odniesieniu do potencjalnych zagrożeń i działań, jakie należy podjąć w przypadku 
awarii. Uważa on też, że kwota wynegocjowanej gwarancji rekultywacyjnej w przypadku 
awarii jest niewystarczająca, biorąc pod uwagę wielkość przyszłej kopalni. Składający petycję 
wskazuje też na transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia oraz na to, że to Unia 
Europejska miałaby kluczową rolę do odegrania, gdyby doszło do awarii i dlatego powinna 
monitorować zgodność z istniejącymi normami.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 października 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 lutego 2011 r.

Ocena stosowności przedmiotowego przedsięwzięcia, zwłaszcza z punktu widzenia 
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społeczno-ekonomicznego, historycznego i kulturowego, nie leży w kompetencjach Komisji. 
Podjęcie ostatecznej decyzji pozostaje wyłącznie w gestii właściwych władz rumuńskich. 
W związku z tym uwagi dotyczące stosowności, opłacalności lub wykonalności 
przedmiotowego przedsięwzięcia byłyby nie na miejscu. 

Dyrektywa 2006/21/WE w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu 
wydobywczego1ma zastosowanie do kopalń. Została ona przyjęta po awarii w Baia Mare na 
podstawie zaleceń opracowanych przez międzynarodową komisję badającą szczegółowo 
przyczyny tej awarii. Większość zaleceń komisji została uwzględniona w treści dyrektywy. 
W rezultacie dyrektywa zawiera szczegółowe i ścisłe wymogi mające na celu zapewnienie 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa obiektów unieszkodliwiania odpadów górniczych, 
w tym również zapór.

Komisja zdaje sobie sprawę z toksyczności cyjanku i jego wpływu na zdrowie. Z tego właśnie 
powodu dyrektywa 2006/21/WE zawiera bardzo restrykcyjne limity w zakresie 
magazynowania cyjanku, które zgodnie z najlepszą wiedzą Komisji są najbardziej 
rygorystyczne na świecie. Każde nowe przedsięwzięcie, w ramach którego stosowane są 
technologie z wykorzystaniem cyjanku, musi spełniać wymogi określone w dyrektywie, 
w tym również wymogi odnoszące się do limitów cyjanku. Decyzja dotycząca wyboru 
technologii stosowanej w kopalni złota pozostaje w gestii operatora, o ile wykaże on 
właściwym władzom, że obowiązujące limity są przestrzegane. Komisja zwróci się do władz 
rumuńskich z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji w tej sprawie. 

W art. 12 dyrektywy przewidziano obowiązek rekultywacji terenu po zamknięciu obiektu 
unieszkodliwiania odpadów. Właściwy organ określa wysokość obowiązkowej gwarancji 
finansowej w celu wypełnienia obowiązków wynikających z zezwolenia, w tym z jego 
zapisów dotyczących fazy po zamknięciu. Właściwy organ może również zażądać wniesienia 
dodatkowej gwarancji zgodnie z dyrektywą 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko2w celu pokrycia kosztów związanych z ewentualną awarią, za którą operator 
pozostaje w każdym przypadku odpowiedzialny.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w petycji wysokość gwarancji została określona na 
poziomie 150 milionów euro, co może być kwotą wystarczającą do spełnienia minimalnych 
wymogów określonych w dyrektywie. Niemniej jednak Komisja zwróci się do władz 
rumuńskich z prośbą o przekazanie bardziej szczegółowych informacji dotyczących 
obliczenia wysokości przedmiotowej gwarancji.

Zgodnie z art. 4, 12 i 13 dyrektywy 2006/21/WE w czasie eksploatacji obiektu 
unieszkodliwiania odpadów i po jego zamknięciu należy przedsięwziąć środki mające na celu 
zapobieganie ewentualnemu pogorszeniu stanu wody zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE –
ramową dyrektywą wodną3. 

Ramowa dyrektywa wodna oraz dyrektywa 80/68/EWG4i 2006/118/WE (dyrektywy 

                                               
1Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 15. 
2Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 56–75.
3Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1–73.
4Dz.U. L 20 z 26.1.1980, s. 43–48.
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w sprawie wód gruntowych) nakładają na państwa członkowskie wymóg zapobiegania 
pogorszeniu stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez zakaz lub ograniczanie 
wprowadzania zanieczyszczeń do wód gruntowych, a także poprzez ochronę, wzmocnienie 
i przywrócenie dobrego stanu wszystkich jednolitych części wód. Aby wypełnić te 
zobowiązania, państwa członkowskie do końca 2009 r. miały opracować plany 
gospodarowania wodami w dorzeczu. Rumunia nie dokonała dotychczas oficjalnego 
zatwierdzenia swojego planu. W związku z tym w listopadzie 2010 r., Komisja przekazała 
Rumunii uzasadnioną opinię, wzywając władze rumuńskie do spełnienia wymogów 
prawodawstwa wodnego UE i przekazania planów gospodarowania wodami w dorzeczach.

Komisja stwierdza, że rozpoczęcie działalności górniczej ma wpływ na dziką przyrodę, który 
powinien był zostać objęty oceną wpływu opracowaną w związku z przedmiotowym 
przedsięwzięciem. Komisja zwróci się do władz rumuńskich z prośbą o przekazanie bardziej 
szczegółowych informacji dotyczących środków przewidzianych w celu ochrony dzikiej 
przyrody na tym terenie, zarówno w czasie eksploatacji obiektu, jak i po jego zamknięciu.

Komisja zwróci się do władz rumuńskich z prośbą o przekazanie bardziej szczegółowych 
informacji dotyczących środków przewidzianych w celu zapobiegania pogorszeniu jakości 
powietrza po zamknięciu kopalni. 

Wnioski

Komisja jest świadoma potencjalnego ryzyka związanego z działalnością kopalni złota oraz 
ze stosowaniem cyjanku. Kompleksowe stosowanie istniejącego prawodawstwa powinno 
zapewnić przedsięwzięcie wszystkich środków ostrożności w celu ograniczenia wpływu tego 
rodzaju działalności na środowisko i zdrowie publiczne. 

Ponieważ jednak w przedmiotowym przypadku działalność górnicza nie została jeszcze 
rozpoczęta, nie jest możliwe stwierdzenie w tym momencie, czy przepisy dyrektywy zostały 
naruszone. Niemniej jednak Komisja zwróci się do władz rumuńskich z prośbą o przekazanie 
dodatkowych informacji w odniesieniu do kilku kwestii wymienionych w petycji, aby 
sprawdzić, w jakim stopniu prawodawstwo UE będzie przestrzegane, gdy przedsięwzięcie 
osiągnie fazę operacyjną.


