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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0622/2010 dėl tariamo Bendrijos teisės aktų pažeidimo, susijusio 
su Rosia Montana (Rumunija) aukso kasyklos projektu, kurią pateikė 
Rumunijos pilietis A. I. C. Rumunijos mokslininkų asociacijos AD ASTRA 
vardu

Peticija Nr. 0628/2011 dėl aukso kasybos projekto, kurį planuojama 
įgyvendinti Roșia Montană vietovėje Rumunijoje, žalos aplinkai, kurią 
pateikė Rumunijos pilietis Sorin Jurca Rosia Montana kultūros fondo vardu

1. Peticijos Nr. 0622/2010 santrauka

Peticijos pateikėjas siekia, kad Europos Parlamentas atliktų tyrimą dėl Rosia Montana aukso 
kasyklos projekto teisėtumo, teigdamas, kad juo pažeidžiamos ES direktyvų, įskaitant 
Direktyvą 2006/21/EB, kurioje reikalaujama sumažinti cianido koncentraciją atliekų 
apdorojimo baseinuose, Direktyvą 80/68/EEB dėl požeminio vandens apsaugos, Direktyvą 
2000/60/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, ir Direktyvą 
2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės, nuostatas. Peticijos pateikėjas mano, kad įvairiose 
parengtose ataskaitose neišsamiai arba neaiškiai išnagrinėti klausimai dėl galimų pavojų ir 
priemonių, kurių reikia imtis įvykus nelaimingiems atsitikimams. Jis taip pat mano, kad 
derybomis suderinta atkūrimo nelaimingo atsitikimo atveju garantijos suma nepakankama, 
atsižvelgiant į būsimos aukso kasyklos dydį. Be to, jis atkreipia dėmesį į projekto poveikį 
tarpvalstybiniu lygmeniu ir į tai, kad Europos Sąjunga avarijos atveju turėtų atlikti pagrindinį 
vaidmenį, todėl ji turėtų įvertinti, ar laikomasi galiojančių standartų.

Peticijos Nr. 0628/2011 santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad Roșia Montană projektu pažeidžiami ES teisės aktai, pvz., 
Seveso II direktyva (96/82/EB), iš dalies pakeista Direktyva 2003/105/EB, dėl didelių, su 
pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės (6, 9 ir 11 straipsniai), 
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Direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, 
Direktyva 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo (4 straipsnis) ir Direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos. Peticijos pateikėjas 
prašo Europos Parlamento ir Europos Komisijos išsiaiškinti, ar yra pateikta tinkama finansinė 
garantija ir parengtas ilgalaikis atliekų tvarkymo planas, įvertinti projekto poveikį ir 
sustabdyti visą tolesnę veiklą Roșia Montană vietovėje.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 0622/2010 paskelbta priimtina 2010 m. spalio 7 d., o peticija Nr. 0628/2011 
paskelbta priimtina 2011 m. spalio 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. vasario 11 d.

„Peticija Nr. 0622/2010.

Komisija nėra kompetentinga vertinti šio projekto tinkamumą, ypač socialiniu ekonominiu, 
istoriniu ir kultūriniu požiūriais. Galutinis sprendimas – tik Rumunijos kompetentingų 
institucijų prerogatyva. Todėl komentuoti šio projekto tinkamumą, perspektyvumą ar 
įgyvendinamumą šiais požiūriais netinkama. 

Šiam projektui taikoma Direktyva 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo1. Ši 
direktyva priimta po Baja Marėje įvykusios nelaimės, atsižvelgiant į tarptautinės komisijos, 
atlikusios išsamų šios nelaimės priežasčių tyrimą, rekomendacijas. Į direktyvą įtraukta 
dauguma šios komisijos rekomendacijų, todėl joje nustatyti tikslūs ir griežti reikalavimai, 
skirti užtikrinti tinkamą kasybos pramonės atliekų tvarkymo įrenginių, įskaitant dambas, 
saugos lygį.  

Komisija puikiai suvokia, koks yra cianido toksiškumas ir jo poveikis sveikatai. Būtent todėl 
Direktyvoje 2006/12/EB nustatytos labai griežtos ribinės vertės, taikomos cianido laikymui, 
kurios, kiek Komisija žino, yra griežčiausios pasaulyje. Bet koks naujas objektas, kuriame bus 
naudojamos cianido technologijos, turi būti suprojektuotas laikantis šios direktyvos 
reikalavimų, taip pat cianido ribinių verčių. Sprendimą, kokios technologijos bus naudojamos 
aukso kasyklose, priima veiklos vykdytojas, kuris privalo įrodyti kompetentingoms 
institucijoms, kad ribinės vertės nebus viršijamos. Šiuo klausimu Rumunijos valdžios 
institucijų bus prašoma pateikti daugiau informacijos. 

Direktyvos 12 straipsnyje nustatyta prievolė išvalyti teritoriją objektą uždarius. 
Kompetentinga institucija privalo reikalauti finansinės garantijos, kuria būtų užtikrinamas 
išduotame leidime nustatytų įpareigojimų, įskaitant po uždarymo taikomas nuostatas, 
įvykdymas. Kompetentinga institucija gali reikalauti ir papildomų finansinių garantijų pagal 
Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvą 2004/35/EB2 galimos nelaimės, už kurią bet 
kokiu atveju atsakomybė taip pat tenka veiklos vykdytojui, padariniams padengti.  

                                               
1 OL L 102, 2006 4 11, p. 15.
2 OL L 143, 2004 4 30, p. 56–75.
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Remiantis peticijoje pateikta informacija, pareikalauta 150 mln. EUR vertės finansinės 
garantijos, kurios galbūt užtektų griežtiems būtiniausiems direktyvos reikalavimams įvykdyti. 
Tačiau Komisija prašys Rumunijos valdžios institucijų pateikti išsamesnės informacijos apie 
šios garantijos apskaičiavimą.

Remiantis Direktyvos 2006/21/EB 4, 12 ir 13 straipsniais, eksploatuojant objektą ir jį uždarius 
turi būti imamasi galimo vandens būklės blogėjimo prevencijos priemonių pagal Direktyvą 
2000/60/EB – Vandens pagrindų direktyvą (VPD)1. 

Pagal VPD ir direktyvas 80/68/EEB2 bei 2006/118/EB (požeminio vandens direktyvos) 
valstybės narės privalo užtikrinti paviršinio ir požeminio vandens būklės blogėjimo 
prevenciją, neleidžiant teršalams patekti ar apribojant jų patekimą į požeminį vandenį ir 
apsaugant visus vandens telkinius, pagerinant bei atkuriant jų būklę. Siekiant užtikrinti, kad 
minėti įpareigojimai būtų įvykdyti, valstybės narės iki 2009 m. pabaigos turėjo parengti upių 
baseinų valdymo planus. Rumunija tokio plano dar nėra oficialiai patvirtinusi. Todėl Komisija 
2010 m. lapkričio mėn. nusiuntė Rumunijai pagrįstą nuomonę ir paragino vykdyti ES teisės 
aktų vandens būklės klausimais reikalavimus bei pateikti savo upių baseinų valdymo planus.  

Komisija pripažįsta, kad kasyklų eksploatavimas daro poveikį augalijai ir gyvūnijai. Tai turėjo 
būti įvertinta atliekant šio projekto poveikio vertinimą. Komisija paprašys Rumunijos valdžios 
institucijų pateikti išsamesnę informaciją apie numatomas priemones, skirtas apsaugoti 
augaliją ir gyvūniją šioje teritorijoje ir eksploatuojant kasyklą, ir ją uždarius.  

Komisija prašys Rumunijos valdžios institucijų pateikti išsamesnę informaciją apie 
numatomas priemones, skirtas užkirsti kelią oro kokybės blogėjimui uždarius kasyklą. 

Išvada

Komisija suvokia galimą pavojų, kurį kelia aukso kasyklų veikla ir cianido naudojimas. 
Visapusiškai taikant galiojančius teisės aktus turėtų būti užtikrinta, kad būtų imamasi visų 
atsargos priemonių tokios veiklos poveikiui aplinkai ir visuomenės sveikatai mažinti. 

Kadangi šiuo atveju kasykla dar nepradėta eksploatuoti, kol kas neįmanoma nustatyti kokių 
nors direktyvos pažeidimų. Nepaisant to, Rumunijos valdžios institucijų bus paprašyta 
pateikti daugiau informacijos keliais peticijoje keliamais klausimais, siekiant išsiaiškinti, kaip 
bus vykdomi ES teisės aktų reikalavimai, jei projektas bus pradėtas įgyvendinti.“

4. Peržiūrėtas Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„Peticijos Nr. 622/2010 ir Nr. 628/2011

Po pirmojo Komisijos pranešimo iš Rumunijos valdžios institucijų buvo paprašyta 
papildomos informacijos apie ES teisės aktų, visų pirma Direktyvos dėl kasybos pramonės 
atliekų tvarkymo (2006/21/EB), taikymą. 

                                               
1 OL L 327, 2000 12 22, p. 1–73.
2 OL L 20, 1980 1 26, p. 43–48.
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Atsakyme Rumunijos valdžios institucijos pateikė išsamią informaciją apie:

 vykdomas procedūras, pirmiausia siekiant užbaigti projekto poveikio vertinimą: 
valdžios institucijos dar tikrina poveikio vertinimo kokybę;

 iki šiol visuomenei pateiktą informaciją: projekto vykdytojo pateikti dokumentai yra 
viešai prieinami;

 konsultacijas su poveikį galinčiomis patirti kaimyninėmis valstybėmis: buvo 
konsultuojamasi su Vengrija, Serbija ir Juodkalnija, Bulgarija, Moldavijos Respublika, 
Ukraina ir Slovakija;

 veiklos vykdytojo pasiūlytas priemones vandens taršai išvengti ir užtikrinti, kad būtų 
laikomasi direktyvoje nustatytų ribinių cianido laikymo verčių; projekte numatytas 
valymo įrenginys, leisiantis laikytis ribinių verčių; dambai užsandarinti numatytos kitos 
priemonės;

 prieš pradedant projektą privalomos suteikti finansinės garantijos apskaičiavimo 
metodą: apskaičiuojant finansinę garantiją atsižvelgta į direktyvoje apibrėžtus kriterijus;

 priemones, numatytas siekiant apsaugoti augaliją ir gyvūniją eksploatacijos laikotarpiu 
ir po uždarymo: valdžios institucijos iš projekto vykdytojo pareikalavo papildomos 
informacijos apie tikslias priemones, kurių bus imtasi siekiant apsaugoti ir atkurti 
biologinę įvairovę poveikio zonoje;

 dabartinį vidaus ir išorės avarinių planų rengimo etapą. Aplinkos ministerija ketina 
patikrinti ir vidaus, ir išorės avarinių planų tinkamumą ir turinį.

Išnagrinėjus Rumunijos valdžios institucijų atsakymą, atrodo, jog imtasi priemonių, kad būtų 
užtikrintas visapusiškas ES teisės aktų taikymas. Todėl šiuo metu projekte, kuriam leidimas
dar nesuteiktas, negalima nustatyti jokių ES teisės aktų pažeidimų.“ 


