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namens "AD Astra", de Associatie van Roemeense wetenschappelijke 
onderzoekers, over de veronderstelde overtreding van de Europese wetgeving 
door het goudwinningsproject van Roșia Montană (Roemenië)

Verzoekschrift 0628/2011, ingediend door Sorin Jurca (Roemeense nationaliteit), 
namens de Culturele Stichting Roşia Montană, over de schade aan het milieu door 
het goudwinningsproject in Roşia Montană (Roemenië)

1. Samenvatting van verzoekschrift 0622/2010

Indiener verzoekt het Europees Parlement een onderzoek in te stellen naar de wettigheid van 
het goudwinningsproject van Roșia Montană, waarbij hij stelt dat dit project een overtreding 
betekent van een aantal Europese richtlijnen, waaronder Richtlijn 2006/21/EG die de 
verplichting oplegt om de concentratie van cyaniden in de opslagplaatsen van afvalgesteente 
te reduceren, Richtlijn 80/68/EG betreffende de bescherming van het grondwater, Richtlijn 
2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het 
waterbeleid, en Richtlijn 2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit. Volgens indiener zijn de 
verschillende rapporten die werden uitgebracht onvolledig of onduidelijk als het gaat om de 
potentiële gevaren en de maatregelen die bij een calamiteit zouden moeten worden genomen. 
Bovendien stelt indiener dat het bedrag waarover men het eens is geworden als garantie voor 
herstel van het gebied als er een calamiteit plaatsvindt, onvoldoende is in relatie tot de 
omvang van het gebied waar de goudwinning zal plaatsvinden. Verder wijst hij met nadruk op 
de grensoverschrijdende effecten van dit project, en op het feit dat de Europese Unie bij een 
eventuele calamiteit een centrale rol zou moeten spelen en er daarom op dient toe te zien dat 
de geldende regelgeving op een correcte wijze wordt toegepast.

Samenvatting van verzoekschrift 0628/2011



PE458.701v02-00 2/4 CM\887589NL.doc

NL

Indiener is van mening dat het project Roşia Montană in strijd is met veel Europese 
regelgeving, zoals de richtlijn Seveso II (96/82/EG), gewijzigd bij Richtlijn 2003/105/EG 
betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen 
zijn betrokken (artikel 6, 9 en 11), Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, Richtlijn 2006/21/EG betreffende 
het beheer van afval van winningsindustrieën (artikel 4) en Richtlijn 92/43/EEG inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. Indiener vraagt het 
Europees Parlement en de Europese Commissie om te controleren of er toereikende financiële 
garanties bestaan en of er een afvalbeheersplan voor de lange termijn bestaat, om de effecten 
van het project te beoordelen en naar aanleiding daarvan alle verdere werkzaamheden in de 
regio Roşia Montană stil te leggen.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 0622/2010 ontvankelijk verklaard op 7 oktober 2010, verzoekschrift 
0628/2011 ontvankelijk verklaard op 17 oktober 2011. De Commissie is om inlichtingen 
verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 februari 2011

Verzoekschrift 0622/2010

De Commissie is niet bevoegd om de geschiktheid van dit project te beoordelen, met name 
vanuit een sociaaleconomisch, historisch en cultureel oogpunt. De uiteindelijke beslissing 
blijft bij de bevoegde Roemeense autoriteiten liggen. Opmerkingen ten aanzien van de 
geschiktheid, levensvatbaarheid of haalbaarheid van dit project met betrekking tot deze 
punten zouden niet passend zijn. 

Richtlijn 2006/21/EG betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën1 is van 
toepassing op dit project. Deze richtlijn werd aangenomen na de Baia Mare-ramp op basis van 
aanbevelingen die werden gedaan door een internationale commissie die de oorzaken van dit 
ongeluk diepgaand heeft onderzocht. De meeste aanbevelingen van deze commissie zijn 
opgenomen in de richtlijn die als gevolg daarvan nauwkeurige en strenge voorwaarden bevat 
die een geschikt veiligheidsniveau van mijnafvalvoorzieningen, met inbegrip van dammen, 
garanderen.

De Commissie is op de hoogte van het giftige karakter en de gevolgen voor de gezondheid 
van cyanide. Om die reden zijn zeer strikte grenswaarden voor de opslag van cyanide, bij 
weten van de Commissie de strengste waarden wereldwijd, opgenomen in Richtlijn 
2006/21/EG. Nieuwe projecten die gebruikmaken van cyanidetechnologie moeten zo 
ontworpen worden dat ze voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn, met inbegrip van de 
grenswaarden voor cyanide. De keuze voor de te gebruiken technologie voor goudwinning 
blijft de verantwoordelijkheid van de exploitant zolang hij aan de bevoegde autoriteiten kan 
aantonen dat de grenswaarden in acht worden genomen. De Roemeense autoriteiten zal om 
aanvullende informatie inzake dit aspect worden gevraagd.

                                               
1 PB L 102 van 11.4.2006, blz. 15. 
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Met artikel 12 van de richtlijn wordt een verplichting tot herstel van het gebied na de sluiting 
van de productielocatie ingevoerd. Er moet een verplichte financiële garantie worden 
vastgesteld door de bevoegde autoriteit om de verplichtingen van de vergunning na te komen, 
met inbegrip van bepalingen voor de periode na sluiting. Onder de 
milieuaansprakelijkheidsrichtlijn (2004/35/EG)1 kunnen door de bevoegde autoriteit 
mogelijke aanvullende financiële zekerheden worden gevraagd als dekking voor de gevolgen 
van een eventueel ongeluk – waarvoor de exploitant in ieder geval verantwoordelijk blijft.

Volgens de in het verzoekschrift verstrekte informatie is de financiële garantie vastgesteld op 
EUR 150 miljoen, wat mogelijk toereikend is om aan de strikte minimumvereisten van de 
richtlijn te voldoen. De Commissie zal de Roemeense autoriteiten echter vragen om meer 
informatie over de berekening die gemaakt is voor het vaststellen van de garantie.

Volgens artikel 4, 12 en 13 van Richtlijn 2006/21/EG moeten tijdens de werkzaamheden en 
tijdens de periode na sluiting maatregelen worden getroffen om mogelijke verslechtering van 
de waterkwaliteit te voorkomen overeenkomstig de kaderrichtlijn water (2000/60/EG)2. 

De kaderrichtlijn water en de Richtlijnen 80/68/EEG3 en 2006/118/EG 
(grondwaterrichtlijnen) verplichten lidstaten ertoe een verslechtering van de toestand van het 
oppervlakte- en grondwater te voorkomen, de inbreng van verontreinigende stoffen in het 
grondwater te voorkomen en te beperken, en alle waterlichamen te beschermen, te verbeteren 
en te herstellen. Om aan de hierboven genoemde verplichtingen te kunnen voldoen, moesten 
de lidstaten voor eind 2009 stroomgebiedbeheersplannen opstellen. Roemenië heeft zijn plan 
nog niet officieel goedgekeurd. Om die reden heeft de Commissie Roemenië in november 
2010 een met redenen omkleed advies gestuurd en erop aangedrongen de communautaire 
waterwetgeving na te leven en de plannen voor het beheren van stroomgebieden in te dienen.

De Commissie begrijpt dat de start van mijnbouwactiviteiten gevolgen heeft voor de natuur. 
Dit had beoordeeld moeten worden in de effectbeoordeling die in het kader van dit project is 
uitgevoerd. De Commissie zal de Roemeense autoriteiten vragen om meer informatie over de 
geplande maatregelen ter bescherming van de wilde dieren in dit gebied tijdens de exploitatie
en na de sluiting van de mijn.

De Commissie zal de Roemeense autoriteiten tevens vragen om meer informatie over de 
geplande maatregelen ter voorkoming van een verslechtering van de luchtkwaliteit na sluiting 
van de mijn.

Conclusie

De Commissie is op de hoogte van de mogelijke gevaren van goudwinning en de 
gebruikmaking van cyanide. Volledige toepassing van de bestaande wetgeving moet ervoor 
zorgen dat alle voorzorgsmaatregelen worden genomen om de gevolgen van dit soort 
activiteiten voor het milieu en de volksgezondheid te beperken. 

                                               
1 PB L 143 van 30.4.2004, blz. 56.
2 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
3 PB L 20 van 26.1.1980, blz. 43.
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Aangezien de mijnbouwactiviteiten in dit geval nog niet zijn begonnen, kan er in dit stadium 
niet worden geconcludeerd dat er sprake is van een inbreuk op de richtlijn. Niettemin zal aan 
de Roemeense autoriteiten om aanvullende informatie gevraagd worden over een aantal 
punten die in het verzoekschrift ter sprake zijn gebracht om na te gaan hoe de communautaire 
wetgeving zal worden nageleefd als het project van start gaat.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 16 december 2011

Verzoekschriften 0622/2010 en 0628/2011

Na de eerste mededeling van de Commissie is de Roemeense autoriteiten om aanvullende 
informatie verzocht over de toepassing van de Europese wetgeving en met name Richtlijn 
2006/21/EG betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën.

In hun antwoord hebben de Roemeense autoriteiten gedetailleerde informatie verstrekt over:

 de lopende procedures, en met name de afronding van de effectbeoordeling voor het 
project: de autoriteiten zijn nog bezig met het evalueren van de kwaliteit van de 
effectbeoordeling;

 de informatieverstrekking aan het publiek: de door de projectontwikkelaar ingediende 
documenten zijn algemeen beschikbaar;

 het overleg met de buurlanden waarvoor het project eventueel gevolgen heeft: 
Hongarije, Servië en Montenegro, Bulgarije, de Republiek Moldavië, Oekraïne en 
Slowakije zijn geraadpleegd;

 de maatregelen die de exploitant voorstelt om waterverontreiniging te voorkomen en 
naleving van de grenswaarden in de richtlijn voor cyanideopslag te garanderen: in het 
kader van het project is een decontaminatie-installatie gepland waardoor de 
grenswaarden in acht kunnen worden genomen; verder zijn maatregelen gepland met 
het oog op de waterdichtheid van de dam;

 de berekeningsmethode voor de financiële garantie die moet worden verstrekt voordat 
het project van start gaat: de in de richtlijn vastgestelde criteria zijn in aanmerking 
genomen bij de berekening van de hoogte van de financiële garantie;

 de geplande maatregelen ter bescherming van de in het wild levende dieren tijdens de 
exploitatie en na de sluiting van de mijn: de autoriteiten hebben de 
projectontwikkelaar om aanvullende informatie verzocht over de precieze maatregelen 
die zullen worden genomen om de biodiversiteit in de betrokken zone te beschermen 
en te herstellen;

 de huidige stand van zaken bij de ontwikkeling van een intern en extern rampenplan: 
het Ministerie van Milieubeheer is voornemens zowel het interne als het externe 
rampenplan inhoudelijk te toetsen en na te gaan of de plannen toereikend zijn.

Uit de analyse van het antwoord van de Roemeense autoriteiten komt naar voren dat er 
maatregelen zijn genomen om volledige toepassing van de EU-wetgeving te garanderen. Er 
kunnen derhalve in dit stadium van het project, waarvoor nog geen vergunning is afgegeven, 
geen inbreuken op de EU-wetgeving worden vastgesteld.


