
CM\1003930LT.doc PE492.751v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

28.8.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1342/2011 dėl Vandens pagrindų direktyvos, Direktyvos dėl 
atsakomybės už aplinkos apsaugą ir Orhuso konvencijos pažeidimų San 
Bernabé, Alchesirase (Kadisas), kurią pateikė Vokietijos pilietė Rosmarie 
Hennecke-Gramatzki Juodojo gandro ornitologų draugijos (isp. Colectivo 
Ornitológico Cigüeña Negra) vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja Juodojo gandro ornitologų draugijos vardu tvirtina, kad Andalūzijos 
regiono vyriausybė pažeidžia Direktyvos 2000/60/EB ir Vandens pagrindų direktyvos 
nuostatas vykdydama darbus Huerta de las Pilas pelkėse ir Cortijo San Bernabé teritorijoje 
Alchesirase (Kadisas). Peticijos pateikėja taip pat teigia, kad įmonė „Alberto de la Bahia, 
SA“, vykdanti atviro tipo kasyklų projektą, pažeidžia Direktyvą 2004/35/EB dėl atsakomybės 
už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti), nes neatsižvelgė į 
2003 m. dėl šio projekto atliktą poveikio aplinkai įvertinimą. Peticijos pateikėja perspėja, kad 
šios teritorijos tapo nelegaliomis ir nekontroliuojamomis atliekų šalinimo vietomis. Galiausiai 
peticijos pateikėja aiškina, kad organizacijai, kuriai ji atstovauja, buvo atsisakyta suteikti 
galimybę susipažinti su projekto poveikio aplinkai vertinimo dokumentais, o tai prieštarauja 
Orhuso konvencijai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. kovo 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. birželio 27 d.

Peticijos pateikėja išreiškia susirūpinimą dėl neigiamų atviros kasyklos San Bernabé sukeltų 
padarinių aplinkai. Šį projektą Alchesiraso savivaldybėje, Kadiso provincijoje, Andalūzijos 
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autonominėje srityje (Ispanija) įgyvendina įmonė „Albero de la Bahia, SA“.

Komisijos pastabos

Remdamosi Europos Sąjungos aplinkos teise, kuri galėtų būti taikoma šiuo atveju, Komisijos 
tarnybos išnagrinėjo peticijos pateikėjos pateiktą informaciją ir argumentus, susijusius su 
aptariamu projektu.

Iš dokumentų matyti, kad prieš patvirtinant šį projektą, buvo atliktas išankstinis poveikio 
aplinkai vertinimas.  Tačiau, pasak peticijos pateikėjos, projekto iniciatorius nesilaikė įvairių 
Poveikio aplinkai deklaracijoje (DIA) nustatytų sąlygų, ypač susijusių su projekto aplinkos 
stebėsena ir dirvožemio atkūrimu dėl naudingų išteklių kasybos.

Peticijos pateikėja tvirtina, kad blogai tvarkomos susidariusios atliekos ir galimai teršiamos 
Huerta de las Pilas pelkės. Be to, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad dėl šios atviros kasybos 
veiklos susidarė drėgno klimato zona. Reikia pažymėti, kad Komisija gavo Parlamento 
klausimą E-3082/2011 šios peticijos tema.

Gavusios šį klausimą, į kurį atsakoma raštu, Komisijos tarnybos kreipėsi į Ispanijos valdžios 
institucijas, kad šios pakomentuotų nurodomus faktus ir suteiktų informacijos apie Sąjungos 
aplinkos teisės aktų taikymą šiuo konkrečiu atveju.

Atsakydamos į Komisijos tarnybų prašymą Ispanijos valdžios institucijos atsiuntė 
Andalūzijos autonominės srities ir Alchesiraso merijos šia tema parengtą ataskaitą su 
dokumentais.

Išvada

Ispanijos valdžios pateiktas atsakymas šiuo metu nagrinėjamas.

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

Gavusios šią peticiją, Komisijos tarnybos ir kompetentingos Ispanijos valdžios institucijos šiuo 
klausimu keitėsi įvairia informacija.

Atsakydamos į paskutinį Komisijos tarnybų prašymą, Ispanijos valdžios institucijos perdavė 
naujas Andalūzijos autonominės srities ir Alchesiraso merijos šia tema parengtas ataskaitas.

Atlikus galutinę bylos analizę galima apibendrintai pabrėžti šiuos punktus:

Ši peticija pateikta dėl galimų neigiamų atviros kasyklos San Bernabé padarinių aplinkai. Šį 
kasyklos projektą Alchesiraso savivaldybėje, Kadiso provincijoje, Andalūzijos autonominėje 
srityje (Ispanija), įgyvendina įmonė „Albero de la Bahia, SA“.

Reikia pažymėti, kad prieš suteikiant leidimą šiam projektui jam buvo taikoma poveikio aplinkai 
vertinimo procedūra pagal Andalūzijos autonominės apskrities aplinkos apsaugos įstatymą 
Nr. 7/1994. Šis įstatymas – tuo metu galiojęs regiono teisės aktas, kuriuo perkeliama 
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Direktyva 85/337/EEB (Poveikio aplinkai vertinimo direktyva), t. y., dabartinė 
Direktyva 2011/92/ES. Tai toks projektas, kuris nurodytas direktyvos II priede.  Ši procedūra 
užbaigta poveikio aplinkai deklaracija (DIA), kuri buvo priimta 2003 m. birželio 2 d. regioninio 
aplinkosaugos departamento Kadiso provincijos delegacijos sprendimu ir kuri 2003 m. liepos 
5 d. buvo paskelbta oficialiajame Kadiso provincijos leidinyje Nr. 154.

Pirmiau minėtame sprendime nustatytos įvairios sąlygos, susijusios su kasyklos paveikto 
dirvožemio atkūrimu. Be to, 2003 m. lapkritį regiono administracija patvirtino atkūrimo planą. 
Tačiau, pasak peticijos pateikėjos, projekto iniciatorius nesilaikė įvairių Poveikio aplinkai 
deklaracijoje (DIA) nustatytų sąlygų, ypač susijusių su projekto aplinkos stebėsena ir dirvožemio 
atkūrimu po kasybos darbų. Peticijos pateikėja taip pat tvirtina, kad blogai tvarkomos 
susidariusios atliekos.

Regioninės valdžios institucijos pranešė, kad šiai kasyklai išduoto leidimo galiojimas baigėsi 
2011 m. kovo mėn. Todėl vienintelė leidžiama veikla – tos zonos atkūrimas, kuris esą vykdomas. 
Be to, regioninės valdžios institucijos nurodė, kad šiuo metu nevykdomos jokios administracinės 
procedūros siekiant kasyklos teritoriją paversti registruotu sąvartynu.

Regioninės valdžios institucijos teigia, kad Bendrijos gamtos apsaugos direktyvos 
Nr. 20009/147/EB (Paukščių direktyva) ir Nr. 92/43/EEB (Buveinių direktyva) šiuo atveju 
netaikomos, nes projektas nedaro neigiamo poveikio tinklui „Natura 2000“.  Iš tiesų jis 
vykdomas urbanizuotinoje zonoje, o ne tinko „Natura 2000“ teritorijoje.  Kalbėdamos apie 
drėgno klimato zonos, susidariusios dėl šios atviros kasybos veiklos, pobūdį, regioninės valdžios 
institucijos nurodė, kad tai dirbtinė buveinė, kurioje nėra tinkamų sąlygų, kad joje ilgam laikui 
galėtų apsigyventi vertingi vandens paukščiai.

Miesto valdžios institucijos taip pat nurodė, kad po įvairių patikrinimų eksploatuojančiai įmonei 
buvo taikomos drausminės priemonės siekiant nutraukti vykdomą veiklą, kuri neatitinka pirmiau 
minėto atkūrimo plano, ir ištaisyti tos veiklos padarinius.

Be to, paaiškėjo, kad dėl eksploatuojančios įmonės gavęs įvairių skundų šį atvejį išnagrinėjo 
aplinkosaugos reikalų kontrolierius.

Taigi, iš bylos galima spręsti, kad kompetentingos Ispanijos valdžios institucijos ėmėsi būtinų 
priemonių, kad būtų laikomasi šiam atvejui taikomų Bendrijos aplinkosaugos direktyvų.

Išvados

Komisijos tarnybos išnagrinėjo peticijos pateikėjos argumentus ir jos pateiktą informaciją, 
susijusią su aptariamu kasybos projektu, remdamosi taikomais ES aplinkos teisės aktais ir 
atsižvelgdamos į Ispanijos valdžios institucijų atsakymus.

Išnagrinėjus dokumentus negalima daryti išvados, kad projektui, dėl kurio pateikta ši peticija, 
taikytini Sąjungos aplinkos teisės aktai pažeisti.

Taigi Komisija neturi priežasčių imtis tolesnių veiksmų dėl šio atvejo.


