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Lūgumrakstu komiteja

7.05.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0619/2006, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā María José Sota 
Cueto, par kaļķakmens karjera projektu Monte Llusa aizsargājamajā neskartās dabas 
teritorijā (Kantabrijā).

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas par firmas EUROCALIZAS S.L veiktajām darbībām 
kaļķakmens karjerā Montelusas aizsargājamajā neskartās dabas teritorijā Kantabrijā, kas ir 
dzīvotne un patvērums daudzām dzīvnieku un augu sugām, no kurām dažām draud iznīkšana, 
un par ligzdošanas, selekcijas un gājputnu pārlidojumu atpūtas vietu apdraudētajām putnu 
sugām. Turklāt alās te atrodas bagātīgs arheoloģijas mantojums un apkārtnes strautu un avotu 
ūdens izmantošanai ir ļoti liela nozīme. Lūgumraksta iesniedzējai ir nopietnas bažas, ņemot 
vērā, ka visi iepriekšējie uzņēmuma iesniegumi ir pieņemti, lai gan vairāki no tiem vēl ir 
Galīcijas Augstākajā tiesā. Viņa baidās, ka projekta apstiprināšana pārkāps vismaz šādas 
direktīvas: Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu 
aizsardzību, Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 
23. oktobra Direktīvu 2006/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 
politikas jomā.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 19. decembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 7. maijā

I. Konteksts/faktisko apstākļu kopsavilkums/priekšvēsture

Uzņēmums EUROCALIZAS S.L. ir iesniedzis Kantabrijas valdībai (Spānijā) prasību par 
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pildvielu (kaļķakmens) ieguves licenci Montelusā uz izpētes atļaujas ANOLE 16521 un 
ANOLE 3 pamata uz Ribamontán al Monte, Hazas de Cesto un Solórzano municipalitātei 
piederošās zemes.

Kantabrijas Augstākā tiesa pasludināja spriedumu 2003. gada 14. februārī, ar kuru lēma par 
administratīvo apelāciju Nr. 655/2001 pret pirmo izpētes atļauju. Šis spriedums daļēji 
pieņēma apelāciju un uzskatīja, ka izpētes atļauja ir jāattiecina tikai uz teritorijām, uz kurām 
neattiecas īpaši aizsargājamas teritorijas statuss.

Abām izpētes atļaujām piešķirtie ārkārtas paplašinājumi pašreiz tiek izskatīti tiesā un tiek 
gaidīts Kantabrijas Augstākās tiesas spriedums.

Izpētes atļauju rezultātā EUROCALIZAS S.L. ir pieprasījusi no Kantabrijas Reģionālās 
rūpniecības ministrijas ieguves licenci. Šī iestāde ir atzinusi prasību un lūgusi Reģionālo vides 
ministriju uzsākt pieprasītā vides novērtējuma procedūru. Pēc tam viņi izdos deklarāciju par 
ietekmi uz vidi šim projektam. Ar projektu saistītā darbības veida dēļ tā ir obligāta saskaņā ar 
pašreizējiem reģionālajiem tiesību aktiem. 

II. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka, dodot atļauju šim kaļķakmens ieguves projektam, tiks 
pārkāptas šādas Kopienas direktīvas:

− 1979. gada 2. aprīļa Direktīva 79/4009/EEK par savvaļas putnu aizsardzību1;
− Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas 

faunas un floras aizsardzību2;
− Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar ko 

izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā3.

Lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamentu veikt nepieciešamos pasākumu, kas 
atturētu Kantabrijas valdību no šī projekta apstiprināšanas un tā īstenošanas atļaušanas, un 
uzlikt pienācīgu sodu.

III. Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Lūgumrakstam pievienotie dokumenti raksturo šajā teritorijā atrodamās dabiskās dzīvotnes un 
sugas. Pieejamā informācija rāda, ka teritorija, ko projekts potenciāli ietekmēs, neatrodas 
tuvumā nevienai ar Natura 2000 īpaši aizsargājamai teritorijai vai Kopienas nozīmes vietai. 
Tāpēc Dzīvotņu direktīvas 6. panta noteikumi nav piemērojami.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas doto informāciju tiek veikts attiecīgs vides novērtējums, 
kā to prasa reģionālie un Kopienas tiesību akti. 

  
1 OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. lpp.
2 OV L 103, 25.4.1979, 1.–18. lpp.
3 OV L 327, 22.12.2006., 1.–73. lpp.
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Attiecībā uz Direktīvas 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 
politikas jomā, iespējamo pārkāpumu Komisija uzskata, ka ir jāizvērtē licencētas 
kalnrūpniecības darbības iespējamā ietekme uz gruntsūdeņu līmeni un pārtikā lietojama ūdens 
ieguvi no avota. Šī direktīva īpaši pieprasa dalībvalstīm nodrošināt līdzsvaru starp 
gruntsūdeņu ieguvi un tā līmeni (4. panta 1.b) punkta ii) apakšpunkts), lai līdz 2015. gadam 
sasniegtu labu gruntsūdens stāvokli (šajā gadījumā kvantitatīvu). Tas nozīmē, ka 
kalnrūpniecības licencei jāparāda, ka šīs darbības neapdraudēs ŪPD mērķu par gruntsūdeņu 
kvantitatīvo stāvokli sasniegšanu. Tomēr lūgumraksta iesniedzēja nav sniegusi liecību par to, 
ka šāds pierādījums šai gadījumā trūkst.

IV. Secinājumi

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisijai nav iemesla uzskatīt, ka Kopienas tiesību 
akti netiek pareizi piemēroti. 


