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Lūgumrakstu komiteja

28.02.2007.

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0371/2006, ko iesniedza spāņu valstspiederīgais José Francisco 
Fernández Gatón «Plataforma Filón Verde» vārdā, par apdraudējumu, kuru sabiedrībai 
svarīgās teritorijās Kastīlijā un Leonā rada jauni ogļu ieguves projekti

Lūgumraksts Nr. 0388/2006, ko iesniedza spāņu valstspiederīgais E.M.G.M, par ogļu 
ieguves karjera nesavienojamību ar Direktīvu 92/43/EK un 97/11EK, tam atrodoties 
sabiedrībai svarīgā teritorijā Alto Sil

1. Lūgumraksta Nr. 0371/2006 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka jaunie atklātās ogļu ieguves projekti Kastīlijā un Leonā 
apdraud vairākas sabiedrībai svarīgas teritorijas, kas vienlaikus ir noteiktas kā putnu 
aizsardzības teritorijas. Turklāt viņš apgalvo, ka ir pieļauti pārkāpumi, pētot šo projektu 
ietekmi uz vidi. Šī biedrība panāca, ka Augstākā tiesa Valjadolidā uz laiku apturējusi dažas 
apstiprināšanas procedūras. Lūgumraksta iesniegšanas brīdī nekādi citi lēmumi netika 
pasludināti.

Lūgumraksta Nr. 0388/2006 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž nožēlu, ka ogļu ieguve pazemē ap upi Sil Kastīlijā un Leonā 
arvien vairāk tiek aizstāta ar virszemes ieguvi, kas rada neatgriezenisku kaitējumu ainavai. 
Atjaunošanas pasākumi ir nepietiekami vai nepastāv vispār. Turklāt pētījumi par ietekmi uz 
vidi esot nepilnīgi un sagrozīti.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 21. septembrī un 2006. gada 22. septembrī. Komitejai 
tika lūgts sniegt informāciju (Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komitejas atbilde, kas saņemta 2007. gada 28. februārī.
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Lūgumraksti Nr. 371/2006 un 388/2006 skar vairākas procedūras, kuras uzsāktas, lai saņemtu 
atļauju veikt virszemes ieguvi Kastīlijas un Leonas autonomā apgabala Leonas provinces
Villablino un Cabrillanes pašvaldības teritorijā (Spānijā), Laciana ielejā, kas var ietekmēt 
teritorijas, kuras paredzēts iekļaut Natura 2000 tīklā.

Pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, jaunie projekti var nelabvēlīgi ietekmēt īpašās putnu 
aizsardzības teritorijas (PAT), ko Spānijas iestādes noteikušas saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 79/409/EEK1 par savvaļas putnu aizsardzību, un Kopienas nozīmes teritoriju (KNT) 
Alto Sil, kura minēta Komisijas lēmumā par Atlantijas bioģeogrāfisko reģionu, kas pieņemts 
2004. gadā atbilstīgi noteikumiem Direktīvā 92/43/EEK2 par dabisko dzīvotņu, savvaļas 
faunas un floras aizsardzību.

Lūgumrakstu iesniedzēji pieļauj iespēju, ka minētie projekti var ievērojami ietekmēt dzīvotnes 
un prioritārās sugas, kā arī radīt kumulatīvu efektu.

Komisijas piezīmes

Komisija pašlaik izskata sūdzību 2001/4194 par Kopienas tiesību aktu iespējamo nepareizo 
piemērošanu vides jomā, piešķirot atļauju diviem iepriekšminētajiem kalnrūpniecības 
projektiem sakarā ar pienākumu izvērtēt ietekmi uz vidi atbilstoši Padomes 
Direktīvai 85/337/EEK3 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK un 2003/35/EK, kā arī atbilstoši Direktīvai 
92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību.

Šajā gadījumā Komisija un Spānijas iestādes ir vairākkārt apmainījušās ar informāciju par šo 
kalnrūpniecības projektu iespējamo ietekmi uz dzīvotnēm un prioritārajām sugām, ka arī par 
koriģējošiem un atlīdzības pasākumiem, par kuriem jālemj Spānijas iestādēm, lai mazinātu 
šādu ietekmi. Pašlaik Komisija analizē šos dokumentus.

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par šīs lietas turpmāko virzību.
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