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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0255/2019, ko United Left of Cantabria vārdā iesniedza 
Spānijas valstspiederīgais I. R. S., par iespējamiem pārkāpumiem saistībā ar 
ģeoloģiskās izpētes licences piešķiršanu kalnrūpniecībai Kantabrijā.

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina veikt izmeklēšanu, lai noskaidrotu vai Kantabrijas reģionālā 
valdība ir rīkojusies saskaņā ar ES tiesību aktiem, dodot atļauju Salia ģeoloģiskās izpētes 
projektam. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka tiek pārkāptas šādas direktīvas: Direktīva 
2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu; Direktīva 
92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību; Direktīva 2009/147/EK 
par savvaļas putnu aizsardzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 26. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu (bijušo 216. panta 6. punktu).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2019. gada 15. oktobrī

Komisija atzīmē, ka Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) direktīvā1 ir noteikts, ka projektiem, 
kas cita starpā pēc savas būtības, apjoma vai atrašanās vietas dēļ varētu būtiski ietekmēt vidi, 
vispirms ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums, pirms tiek sniegta atļauja attiecīgo projektu 
īstenot. Potenciālie vai pētnieciskie izrakteņu ieguves projekti, kuros iekļauti dziļurbumi, varētu 
ietilpt IVN direktīvas II pielikuma 2. punkta d) apakšpunktā, un šādos gadījumos 
kompetentajām iestādēm būtu jānosaka, vai ir nepieciešams novērtējums saskaņā ar minēto 
direktīvu.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/92/ES (2011. gada 13. decembris) par dažu sabiedrisku un 
privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu. Dokuments attiecas uz EEZ,OV L 26, 28.1.2012., 1.–21. lpp.
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Komisija norāda, ka minētajā direktīvā katrā ziņā ir paredzētas pārskatīšanas procedūras tiesā 
vai citā neatkarīgā un objektīvā struktūrā, lai apstrīdētu izdoto lēmumu būtības vai procesuālo 
likumību saistībā ar ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru. 

Komisija norāda, ka dalībvalstis ir kompetentās iestādes, kas var nodrošināt Natura 2000 
teritoriju aizsardzību no potenciāli kaitējošām kalnrūpniecības darbībām saskaņā ar 
piemērojamiem Dzīvotņu direktīvas2 un Putnu direktīvas noteikumiem3. Komisija ir izdevusi 
norādījumus par to, kā saskaņot karjeru izstrādes un citas derīgo izrakteņu ieguves darbības ar 
ES bioloģiskās daudzveidības un dabas aizsardzības prasībām4.

Turklāt Komisija šajā gadījumā nevarēja konstatēt ne to, ka lieta būtu saistīta ar plašāku 
principu, ne pietiekamus pierādījumus šādai vispārējai praksei vai tam, ka sistemātiski netiktu 
ievēroti ES tiesību akti. 

Secinājums 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nevar veikt turpmākus pasākumus saistībā ar šo 
lūgumrakstu.

2 Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. lpp.).
3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/147/EK (2009. gada 30. novembris) par savvaļas putnu 
aizsardzību, OV L 20, 26.1.2010., 7.–25. lpp.
4 “Ar enerģiju nesaistīta izrakteņu ieguve un Natura 2000”.
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf

