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Sesiunea plenară din 5 mai 2010: MoŃiune de RezoluŃie privind interzicerea utilizării 

cianurii 

Stimate Membru al Parlamentului, 

ca organizaŃie reprezentativă a industriei de extracŃie a aurului din Europa, am dori să vă 

informăm că industria aurului din Europa înŃelege îngrijorările publicului cu privire la 

utilizarea cianurii în industria extractivă şi prin urmare nu se opune unei RezoluŃii a 

Parlamentului European. 

Totuşi, propunerea de interzicere a cianurii în Uniunea Europeană este total inadecvată, din 

următoarele motive:  

� posibila neimplementare sau neaplicare a legislaŃiei UE în unul sau două dintre Statele 

Membre nu poate fi un motiv pentru a pune în pericol întreprinderi cu practici de 

mediu sănătoase din restul Uniunii Europene; 

� criticile privind una dintre tehnicile de extracŃie a aurului (leşierea sterilului) din 

iazurile de decantare a sterilului şi haldele de steril cu ajutorul cianurii nu pot 

reprezenta un motiv pentru a pune în pericol operaŃiuni miniere moderne care folosesc 

cele mai bune tehnici disponibile (BAT- Best Available Technology) şi tehnologia de 

neutralizare a cianurii, care este sigură pentru mediu;  

� interzicerea utilizării cianurii în industria aurului din Europa ar duce de facto la 

închiderea tuturor minelor de aur din Europa şi ar face ca Europa să devină complet 

dependentă de importuri din Ńările care nu vor impune o astfel de interdicŃie. 



Dezvoltarea unor BAT mai bune şi a unor alternative mai bune nu se va face în 

Europa.  

Prin urmare, vă îndemn să nu susŃineŃi interzicerea cianurii, ci mai degrabă să faceŃi un apel 

la Comisie şi la Statele Membre pentru a asigura implementarea legislaŃiei Uniunii 

Europene şi a BAT şi pentru a asigura derularea de inspecŃii, cu capacităŃi şi 

competenŃe adecvate. Există mecanisme în UE pentru a asigura acest lucru, mecanisme 

care trebuie să fie activate.  

Vă ataşăm o nouă versiune a rezoluŃiei, spre analiză. 

În numele industriei aurului din Europa, aş dori să vă mulŃumesc pentru sprijinul 

dumneavoastră. 

Cu stimă, 

  

 

 


