
CM\887589BG.doc PE458.701v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
Относно: Петиция 0622/2010 , внесена от г-н A.I.C., с румънско гражданство, от името 

на AD Astra, асоциация на румънските учени, относно предполагаемо 
нарушение на законодателството на Общността във връзка с проекта за 
мината за добив на злато „Roia Montană“ (Румъния)

Петиция 0628/2011 , внесена от Sorin Jurca, с румънско гражданство, от 
името на културната фондация „Roșia Montană“, относно вредата, причинена 
на околната среда от проекта за добив на злато в Roșia Montană (Румъния)

1. Резюме на петиция 0622/2010

Вносителят на петицията моли Европейския парламент да разследва законността на 
проекта за мината за добив на злато „Roșia Montană“, като твърди, че той нарушава 
редица европейски директиви, включително Директива 2006/21/ЕО, която изисква 
концентрациите на цианид в утайниците с отломки да бъдат намалени, Директива 
80/68/ЕО относно опазването на подземните води, Директива 2006/60/ЕО за 
установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите 
и Директива 2008/50 относно качеството на атмосферния въздух. Вносителят счита, че 
различните доклади, които са били изготвени, са или непълни, или неясни по 
отношение на потенциалните опасности и мерките, които следва да бъдат предприети в 
случай на злополука. Той също така счита, че размерът на договорената гаранция за 
възстановяване в случай на злополука е недостатъчен, като се има предвид мащабът на 
бъдещата мина за добив на злато. Той обръща внимание на трансграничното 
въздействие на проекта, а също и на факта, че Европейският съюз ще изпълнява 
централна роля в случай на злополука и затова следва да следи за спазването на 
съществуващите стандарти.

Резюме на петиция 0628/2011
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Вносителят на петицията твърди, че проектът „Roșia Montană“ е в нарушение на редица 
европейски законодателни актове, като Директивата Севезо II (96/82/EO), изменена с 
Директива 2003/105/EО относно контрола на опасностите от големи аварии, които 
включват опасни вещества (членове 6, 9 и 11), Директива 2000/60/ЕО за установяване 
на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, Директива 
2006/21/ЕО относно управлението на отпадъците от миннодобивната индустрия (член 
4) и Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна. Вносителят на петицията призовава Европейския парламент и 
Европейската комисия да удостоверят, че са налице подходяща финансова гаранция и 
дългосрочен план за управление на отпадъците, да оценят последствията от проекта и 
да преустановят всички по-нататъшни дейности в района на Roșia Montană.

2. Допустимост

Петиция 0622/2010 е обявена за допустима на 7 октомври 2010 г., петиция 0628/2011 е 
обявена за допустима на 17 октомври 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 февруари 2011 г.

Петиция 0622/2010

Комисията няма правомощия да оцени целесъобразността на този проект, особено от 
социално-икономическа, историческа и културна гледна точка. Крайното решение 
остава изцяло в ръцете на компетентните румънски органи. Коментари относно 
целесъобразността, жизнеспособността или осъществимостта на този проект по 
отношение на тези пунктове биха били неуместни. 

Директива 2006/21/ЕО относно управлението на отпадъците от миннодобивните 
индустрии1 е приложима по отношение на този проект. Тази директива е приета след 
инцидента в Baia Mare въз основа на препоръките, изготвени от международна 
комисия, която анализира задълбочено причините за този инцидент. Повечето от 
препоръките на тази комисия бяха включени в директивата, която, в резултат от това, 
включва точни и строги изисквания, осигуряващи подходящо равнище на безопасност 
на съоръженията за минни отпадъци, включително бентове.  

Комисията е наясно с токсичността и въздействието на цианида върху здравето. 
Именно поради тази причина в Директива 2006/21/ЕО са включени много строги 
гранични стойности за съхранение на цианид, които, доколкото е известно на 
Комисията, са най-строгите в целия свят.  Всеки нов проект, който използва цианидна 
технология, трябва да бъде разработен така, че да отговаря на изискванията на 
директивата, включително граничните стойности за цианид. Изборът на използваната 
технология в добива на злато остава отговорност на оператора, доколкото той доказва 
на компетентните органи, че ще бъдат спазвани граничните стойности. В тази връзка 
ще бъде изискана допълнителна информация от румънските органи.

                                               
1 OВ L 102, 11.4.2006 г, стр. 15.
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Член 12 от директивата въвежда задължение за рехабилитация на площадката след 
закриването й. Компетентният орган трябва да определи задължителна финансова 
гаранция, която да покрие задълженията по разрешението, включително разпоредби за 
периода след закриването. Могат да бъдат изискани допълнителни евентуални 
финансови гаранции от компетентния орган съгласно Директивата за екологичната 
отговорност, 2004/35/ЕО1, за да бъдат покрити последиците от евентуален инцидент, за 
който във всеки случай остава отговорен операторът.

Съгласно информацията, предоставена в петицията, финансовата гаранция е 
определена на 150 милиона евро, което може да бъде достатъчно за покриване на 
строгите минимални изисквания на директивата.  Независимо от това Комисията ще 
изиска от румънските органи повече подробности за изчислението, извършено за 
определяне на гаранцията.

Съгласно членове 4, 12 и 13 от Директива 2006/21/ЕО по време на експлоатация и след 
затваряне трябва да бъдат предприети мерки, за да се предотврати евентуално 
влошаване на състоянието на водата в съответствие с Директива 2000/60/ЕО, Рамковата 
директива за водите (РДВ)2.

РДВ и Директиви 80/68/ЕИО3 и 2006/118/ЕО (Директиви за подземните води) изискват 
от държавите-членки да осигуряват предотвратяването на влошаването на състоянието 
на повърхностните и подземните води, като предотвратяват и ограничават попадането 
на замърсители в подземните води и защитават, подобряват и възстановяват всички 
водни обекти. За да осигурят изпълнението на горепосочените задължения, държавите-
членки трябваше да изготвят планове за управление на речните басейни до края на 
2009 г. Румъния все още официално не е одобрила своя план.  Поради това Комисията 
изпрати мотивирано становище на Румъния през ноември 2010 г. и я призова да спази 
законодателството на ЕС в областта на водите и да представи своите планове за 
управление на речните басейни.

Комисията поддържа разбирането, че започването на минни дейности има въздействие 
върху дивата фауна и флора. Това въздействие е следвало да бъде оценено в оценката 
на въздействието, изготвена в контекста на този проект. Комисията ще изиска от 
румънските органи повече подробности за предвидените мерки за защита на дивата 
природа в тази зона, както във фазата на експлоатация, така и във фазата след 
затваряне.

Комисията ще изиска от румънските органи повече подробности за мерките, които са 
предвидени за избягване на влошаването на качеството на атмосферния въздух след 
затварянето на мината.

Заключение

Комисията е запозната с потенциалните рискове във връзка с добива на злато и 

                                               
1 OВ L 143, 30.4.2004 г, стр.56–75.
2 OВ L 327, 22.12.2000 г, стр. 1–73.
3 OВ L 20, 26.1.1980 г, стр. 43–48.
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използването на цианид. Цялостното прилагане на съществуващото законодателство 
следва да гарантира, че са взети всички предпазни мерки, за да се ограничи 
въздействието на този вид дейност върху околната среда и върху общественото здраве.

Тъй като в този случай минните дейности все още не са започнали, към този момент не 
могат да бъдат установени евентуални нарушения на директивата. Въпреки това от 
румънските органи ще бъде изискана допълнителна информация по няколко въпроса, 
повдигнати в петицията, за да се установи как ще бъде спазвано законодателството на 
ЕС, ако проектът навлезе в експлоатационна фаза.

4. Отговор от Комисията (преразгледан), получен на 16 декември 2011 г.

Петиции 622/2010 и 628/2011

След първото съобщение на Комисията, от румънските органи беше поискана 
допълнителна информация относно прилагането на европейското законодателство и по-
специално тази част от него, която се отнася до Директивата за управлението на 
отпадъците от миннодобивната индустрия (2006/21/ЕО).

В отговора си румънските органи предоставиха подробна информация по следните 
въпроси:

 текущите процедури, по-специално във връзка с финализирането на оценката на 
въздействието за проекта: органите все още са в процес на преценяване на 
качеството на оценката на въздействието;

 информация, предоставена на обществеността до този момент: документите, 
представени от изпълнителя на проекта, са направени достояние на 
обществеността;

 проведените консултации с потенциално засегнати съседни страни: осъществени 
са консултации с Унгария, Сърбия и Черна гора, България, Република Молдова, 
Украйна и Словакия;

 мерки, предложени от оператора за избягване на замърсяване на водите и 
осигуряване спазването на граничните стойности на директивата за съхранение на 
цианид;  по проекта се предвижда инсталация за обеззаразяване, което ще позволи 
спазването на граничните стойности; предвиждат се други мерки, които да 
осигурят водонепропускливост на бента;

 методът на изчисление на финансовата гаранция, която е задължителна преди 
започването на проекта:  критериите, зададени в директивата, бяха взети предвид 
при изчисляване на сумата на финансовата гаранция;

 предвидени мерки за защита на дивата природа по време на фазата на 
експлоатация и след приключването: органите са поискали допълнителна 
информация от изпълнителя на проекта по въпроса за точните мерки, които ще 
бъдат взети за защита и възстановяване на биоразнообразието в засегнатата зона;

 актуалното състояние на разработването на вътрешни и външни планове за 
действие при аварии. Министерството на околната среда възнамерява да провери 
адекватността и съдържанието както на вътрешните, така и на външните планове 
за действие при аварии.
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От направения анализ на отговора на румънските органи става ясно, че са били взети 
мерки за осигуряване на пълно прилагане на европейското законодателство.  Поради 
това не са открити нарушения на европейското законодателство на този етап от 
проекта, на който разрешението все още не е дадено.


