
CM\870275RO.doc PE467.110v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

10.6.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1381/2010, adresată de Günter Ehmann, de naționalitate germană, 
privind neefectuarea de către autorități a unei evaluări a impactului asupra 
mediului la acordarea concesiunilor extinse pentru minerale

1. Rezumatul petiției

Regiunea cu concesiunile contestate pentru minerale a început să fie exploatată pentru rezerve 
de lavă și bazalt înaintea intrării în vigoare a Directivei 85/337/CEE (Directiva EIA). Din 
1997 au fost emise concesiuni noi fără nicio evaluare a impactului pentru o suprafață care o 
depășește pe cea inițială cu aproximativ 100 %. Autoritatea germană regională pentru 
geologie și minerit susține că evaluările de impact sunt necesare numai pentru concesiunea 
originală și nu pentru realocări ulterioare. Petiționarul consideră că spiritul legislației a fost 
încălcat.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 februarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
conformitate cu articolul 202, alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2011

Directiva 85/337/CEE1 privind evaluarea impactului asupra mediului (EIA), stabilește 
următoarele obligații:

Carierele și exploatațiile miniere de suprafață, în cazul în care suprafața șantierului depășește 
25 de hectare, sunt menționate în anexa I la directivă. Aceste proiecte trebuie să fie supuse 
unei evaluări a impactului asupra mediului în temeiul articolului 4 alineatul (1). Alte cariere 

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985, p 40-48.
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fac obiectul anexei II din directivă. Pentru proiectele incluse în anexa II, statele membre 
trebuie să stabilească, pe baza unei analize de caz sau pe baza pragurilor sau a criteriilor 
prevăzute de statele membre, dacă proiectul trebuie supus unei evaluări a impactului asupra 
mediului. 

Orice modificare sau extindere a proiectelor menționate la anexa I trebuie să fie supusă unei 
evaluări a impactului asupra mediului, în sensul în care o astfel de modificare sau extindere în 
sine respectă pragurile stabilite în anexa I.

Orice modificare sau extindere a proiectelor menționate în anexa I sau în anexa II, deja 
autorizate, executate sau în curs de executare, care poate avea efecte negative semnificative 
asupra mediului (modificare sau extindere neinclusă în anexa I) trebuie să facă obiectul unei 
evaluări a impactului asupra mediului.

Informațiile prezentate de petiționar nu permit o identificare clară a zonelor concesionate, în 
curs de exploatare sau în curs de dezafectare/renaturare. Din dovezile disponibile nu reiese 
pentru care suprafețe din carieră au fost autorizate extinderi și, prin urmare, dimensiunea și 
impactul acestor extinderi nu pot fi evaluate. Încheierea unui contract de concesiune nu este 
echivalentă cu autorizarea de către autoritatea pentru minerit a unei extinderi a planului-cadru 
pentru activitățile de extracție. Nu au fost furnizate scrisorile din partea autorităților pentru 
minerit (de exemplu, cele din data de 20 octombrie 2008, 19 mai 2009 și 26 februarie 2010) 
adresate petiționarului, care prezintă motive pentru nesolicitarea unor evaluări ale impactului 
asupra mediului anterior acordării autorizațiilor pentru extinderi, ci numai corespondența care 
se referă la acestea, precum și la explicații orale.

Pe baza informațiilor disponibile, Comisia nu este în măsură să evalueze dacă 
Directiva 85/337/CEE a fost corect aplicată în cazul de față. Prin urmare, Comisia nu poate da 
curs plângerii. Dacă petiționarul prezintă informații suplimentare, în special cu privire la date, 
suprafețele carierelor și la impactul posibil al extinderii planurilor autorizate de exploatare a 
carierelor, precum și cu privire la motivele furnizate de autorități pentru decizia privind 
necesitatea unei evaluări a impactului asupra mediului, Comisia ar putea analiza în continuare 
cazul.


