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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0622/2010 af A.I.C., rumænsk statsborger, for AD Astra, en 
sammenslutning af rumænske videnskabsfolk, om påstået overtrædelse af EU-
lovgivning i forbindelse med Roșia Montană-guldmineprojektet (Rumænien)

Andragende 0628/2011 af Sorin Jurca, rumænsk statsborger, for Fundației 
Culturale Roșia Montană (Roșia Montanăs kulturfond), om de miljøskader, der er 
forårsaget af guldmineprojektet i Roșia Montană (Rumænien)

1. Sammendrag af andragende 0622/2010

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge lovligheden af Roșia Montană-
guldmineprojektet, idet det anføres, at projektet ikke er i overensstemmelse med en række 
EU-direktiver, herunder direktiv 2006/21/EF, som fastsætter, at koncentrationen af cyanid i 
tailing-damme skal nedbringes, direktiv 80/68/EF om grundvandsbeskyttelse, direktiv 
2006/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger og 
direktiv 2008/50/EF om luftkvalitet. Andrageren mener, at de mange udarbejdede rapporter 
enten er ufuldstændige eller uklare i forhold til de mulige farer og de foranstaltninger, der skal 
træffes i tilfælde af ulykker. Han mener ligeledes, at størrelsen på den forhandlede 
genopbygningsgaranti i tilfælde af ulykker er utilstrækkelig i forhold til den fremtidige 
guldmines størrelse. Han understreger ligeledes projektets grænseoverskridende effekt og det 
faktum, at EU ville spille en afgørende rolle i tilfælde af en ulykke og derfor bør overvåge 
overholdelsen af gældende standarder.

Sammendrag af andragende 0628/2011

Andrageren hævder, at Roșia Montană-projektet overtræder en række europæiske love, som 
f.eks. Seveso II-direktivet (96/82/EF), som ændret ved direktiv 2003/105/EF, om kontrol med 
risikoen for større uheld med farlige stoffer (artiklerne 6, 9 og 11), direktiv 2000/60/EF om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, direktiv 
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2006/21/EF om håndtering af affald fra udvindingsindustrien (artikel 4) og direktiv 
92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. Andrageren anmoder Europa-
Parlamentet og Kommissionen om at kontrollere, at der er etableret en passende økonomisk 
garanti og en langsigtet affaldshåndteringsplan, og om at bedømme implikationerne af 
projektet og standse alle øvrige aktiviteter i Roșia Montană-området.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 0622/2010 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. oktober 2010); 
andragende 0628/2011 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. oktober 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. februar 2011.

”Andragende 0622/2010

"Kommissionen har ikke kompetence til at vurdere hensigtsmæssigheden af dette projekt, 
navnlig set fra et socioøkonomisk, historisk og kulturelt synspunkt. Den endelige afgørelse 
træffes alene af de kompetente rumænske myndigheder. Det ville derfor ikke være på sin 
plads at kommentere hensigtsmæssigheden, gennemførligheden eller bæredygtigheden af 
dette projekt med hensyn til disse punkter. 

Direktiv 2006/21/EF om håndtering af affald fra udvindingsindustrien1 gælder for dette 
projekt. Direktivet blev vedtaget efter Baia Mare-ulykken på baggrund af henstillinger fra en 
international kommission, som grundigt analyserede årsagerne til ulykken. Hovedparten af 
kommissionens henstillinger blev indarbejdet i direktivet, som derfor indeholder præcise og 
strenge krav til at sikre et passende sikkerhedsniveau for mineaffaldsanlæg, herunder damme.

Kommissionen er meget opmærksom på cyanids toksicitet og sundhedspåvirkning. Derfor er 
der i direktiv 2006/21/EF indføjet særdeles strenge grænseværdier – de strengeste i verden, så 
vidt Kommissionen er orienteret – for lagring af cyanid. Alle nye projekter, der gør brug af 
cyanidteknologi, skal opfylde kravene i direktivet, herunder cyanidgrænseværdierne. Valget 
af teknologi til guldminedrift er helt op til den erhvervsdrivende, så længe denne kan bevise 
over for de kompetente myndigheder, at grænseværdierne vil blive overholdt. De rumænske 
myndigheder vil blive anmodet om yderligere oplysninger om dette aspekt. 

Jf. direktivets artikel 12 skal der gennemføres en rehabilitering af området efter lukning af 
minen. De kompetente myndigheder skal fastsætte en obligatorisk finansiel garanti, som skal 
dække de i tilladelsen fastlagte forpligtelser, herunder forskrifterne vedrørende tidsrummet 
efter lukning. Den kompetente myndighed kan i henhold til miljøansvarsdirektivet, 
2004/35/EF2, stille krav om yderligere finansielle garantier til dækning af følgevirkningerne 
af en evt. ulykke, som den erhvervsdrivende under alle omstændigheder bærer ansvaret for.

Ifølge oplysningerne i andragendet er den finansielle garanti fastsat til 150 mio. euro, som kan 
være et tilstrækkeligt beløb til at dække direktivets strenge minimumskrav. Kommissionen vil 
ikke desto mindre anmode de rumænske myndigheder om at uddybe det beregningsgrundlag, 

                                               
1 EUT L 102 af 11.4.2006, s. 15. 
2 EUT L 143 af 30.4.2004, s. 56-75.
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der ligger til grund for den fastsatte garanti.

Jf. artikel 4, 12 og 13 i direktiv 2006/21/EF skal der såvel under drift som efter lukning 
træffes foranstaltninger til forebyggelse af forringet vandtilstand i overensstemmelse med 
direktiv 2000/60/EF, vandrammedirektivet1. 

I henhold til vandrammedirektivet samt direktiv 80/68/EØF2 og 2006/118/EF 
(grundvandsdirektiverne) skal medlemsstaterne sikre, at overfladevandets og grundvandets 
tilstand ikke forringes, forebygge og begrænse tilførslen af forurenende stoffer til grundvandet 
og beskytte, forbedre og restaurere alle overfladevandområder. Med henblik på at sikre 
opfyldelsen af ovennævnte forpligtelser pålagdes medlemsstaterne at udfærdige 
vandområdeplaner inden udgangen af 2009. Rumænien har endnu ikke officielt godkendt 
landets plan. Kommission sendte derfor Rumænien en begrundet udtalelse i november 2010, 
hvori den opfordrede landet til at efterleve EU-lovgivningen på vandområdet og indsende dets 
vandområdeplaner.

Kommission forstår, at iværksættelsen af minedrift har indvirkning på dyrelivet. Denne 
indvirkning bør være blevet vurderet i forbindelse med projektets konsekvensanalyse. 
Kommissionen vil anmode de rumænske myndigheder om yderligere oplysninger om de 
planlagte foranstaltninger til beskyttelse af områdets dyreliv både under drift og efter lukning.

Kommissionen vil endvidere anmode de rumænske myndigheder om yderligere oplysninger 
om de planlagte foranstaltninger til forebyggelse af forringelse af luftkvaliteten efter lukning 
af minen. 

Konklusioner

Kommissionen er opmærksom på de potentielle risici i forbindelse med guldminedrift og 
brugen af cyanid. Den vidtrækkende anvendelse af eksisterende lovgivning bør sikre, at alle 
nødvendige forholdsregler træffes for at begrænse denne type aktivitets indvirkning på miljøet 
og folkesundheden. 

Eftersom minedriften i nærværende tilfælde endnu ikke er påbegyndt, kan der ikke påvises 
nogen overtrædelse af direktivet på nuværende tidspunkt. De rumænske myndigheder vil 
imidlertid blive bedt om at uddybe flere af de forhold, der rejses i andragendet, med henblik 
på at afdække, hvorvidt EU-lovgivningen vil blive overholdt, hvis projektet går ind i 
driftsfasen."

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 16. december 2011.

”Andragende 622/2010 og 628/2011

Efter kommissionens første meddelelse, blev de rumænske myndigheder anmodet om 
yderligere oplysninger om gennemførelsen af EU-lovgivningen, og især hvad angår direktivet 
om håndtering af affald fra udvindingsindustrien (2006/21/EF). 

De rumænske myndigheder fremlagde i deres svar detaljerede oplysninger om:
                                               
1 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1-73.
2 EFT L 20 af 26.1.1980, s. 43-48.
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 de igangværende procedurer, navnlig for at afslutte konsekvensanalysen af projektet: 
myndighederne er stadig i gang med at vurdere kvaliteten af konsekvensanalysen;

 oplysningerne, som foreløbig er givet til offentligheden: dokumenter, som er fremlagt af 
projektudvikleren er offentlige tilgængelige; 

 konsultationer med nabostater, som kan blive berørt: Ungarn, Serbien og Montenegro, 
Bulgarien, Republikken Moldova, Ukraine og Slovakiet blev rådført;

 operatørens foreslåede foranstaltninger om at undgå vandforurening og at sikre, at der 
tages hensyn til direktivets grænseværdier for lagring af cyanid; et anlæg til 
dekontaminering, som er beregnet i projektet, og som vil gøre det muligt at tage hensyn 
til grænseværdierne; andre foranstaltninger, som er forudset til at sikre vandtætning af 
dæmningen;

 beregningsmetoden for den finansielle garantistillelse, som er obligatorisk før projektet 
starter: der er blevet taget hensyn til direktivets kriterier ved beregningen af beløbet for 
den finansielle garantistillelse; foranstaltninger, der skal beskytte dyrelivet i driftsfasen 
og efter afslutningen: myndighederne anmodet om yderligere oplysninger fra 
projektudvikleren om de præcise foranstaltninger, der vil blive truffet for at beskytte og 
genoprette den biologiske mangfoldighed i de berørte zoner;

 den aktuelle status for udviklingen af interne og eksterne beredskabsplaner. Det er 
miljøministeriets hensigt at verificere tilstrækkeligheden og indholdet af både interne og 
eksterne beredskabsplaner.

Ud fra analysen af de rumænske myndigheders svar, ser det ud til, at der er blevet truffet 
foranstaltninger for at sikre fuld anvendelse af EU-lovgivningen.

Derfor kan der ikke identificeres nogen overtrædelser af EU-lovgivningen på dette tidspunkt i 
projektet, hvor tilladelsen endnu ikke er blevet givet."


