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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.12.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0962/2012, внесена от Санто Граматико (Santo Grammatico), с 
италианско гражданство, от името на Легамбиенте (Legambiente), относно 
минното дело в кариерата за добив на варовик „Монте Пароди“, община 
Рико дел Голфо (Ла Специа – Лигурия)

1. Резюме на петицията

Петицията оспорва процедурите по разрешаване, изпълнявани от компетентните 
национални органи по отношение на минните дейности в кариерата за добив на 
варовик, известна като „Монте Пароди“, в община Рико дел Голфо (Ла Специа).

Кариерата се намира в област със значителна полза за околната среда и се твърди, че 
разрешителното за нея е в нарушение на Директивата за местообитанията 92/43 и на 
законодателството в областта на оценката на въздействието върху околната среда.

Съществуват опасения и относно управлението на отпадъците от кариерата.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Вносителят на петицията оспорва разрешителните процедури, изпълнявани от 
компетентните национални органи по отношение на минните дейности в кариерата за 
добив на варовик, известна като „Монте Пароди“, в община Рико дел Голфо (Ла 
Специа, Италия).
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Кариерата се намира на територия от значение за Общността, определена съгласно 
Директива 92/43/ЕО1 (Директивата за местообитанията).

Вносителят на петицията твърди, че четирите разрешителни, издадени от италианските 
органи за кариерните дейности, са нарушили законодателството на ЕС в областта на 
околната среда, т.е. Директивата за местообитанията и Директивата за оценката на 
въздействието върху околната среда2.  Породени са съмнения и във връзка с Директива 
2006/21/ЕО3 относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии.

Що се отнася до Директивата за местообитанията, Комисията отбелязва, че кариерата 
вече е била налице и е била разрешена (от 1992 г.), когато територията от значение за 
Общността (ТЗО) IT1345005 „Портовенере – Рио Маджоре – С. Бенедето“ е била 
определена с Решение на Комисията от 19 юли 2006 г. за приемане на списък на ТЗО за 
средиземноморския биогеографски регион4.  Съгласно разпоредбите на член 6, 
параграф 2 от Директивата за местообитанията държавите членки предприемат 
подходящи стъпки за предотвратяване на влошаването на състоянието на естествените 
местообитания и на местообитанията на видовете, както и на обезпокояването на 
видовете, за които са определени териториите.  Член 6, параграф 3 и член 6, параграф 4 
определят процедурата, която трябва да се следва от националните органи преди 
разрешаването на планове или проекти, които има вероятност да окажат значително 
въздействие върху защитен обект от „Натура 2000“.  Националните органи носят 
отговорността за оценката на това дали има вероятност даден проект да окаже 
значително въздействие върху видовете и местообитанията, за които територията е 
била определена, и ако това е така, за следването на определената в директивата 
процедура, преди да одобрят проекта.

Въз основа на информацията, съдържаща се в тази петиция, Европейската комисия не 
може да установи нарушение на горепосочените разпоредби.

По отношение на Директива 2011/92/EС и Директива 2006/21/ЕО изглежда са 
необходими някои пояснения и допълнителна информация, за да бъде приключена 
оценката на Комисията.

Заключение

Комисията се е свързала с италианските органи, за да получи разяснения относно 
прилагането на Директивата за ОВОС и на Директивата за минните отпадъци във 
връзка с този проект.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 28 август 2013 г.

Комисията получи допълнителна информация от италианските органи по отношение на 
Директива 2011/92/ЕС5 (Директива за оценката на въздействието върху околната среда 

                                               
1 ОВ L 206 от 22.7.1992 г.
2 ОВ L 26, 28.1.2012 г.
3 ОВ L 102 от 11.4.2006 г.
4 ОВ L 259 от 21.9.2006 г.
5 OВ L 26, 28.1.2012 г., стp. 1.
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или Директивата за ОВОС), Директива 2001/42/ЕО1 (Директива за стратегическата 
екологична оценка или Директивата за СЕО) и Директива 2006/21/ЕО2 (Директивата за 
минните отпадъци). 
Националните органи посочват, че от юни 2012 г. насам е в ход процедура по изготвяне на 
СЕО относно изменението на регионалния териториален план за кариерата (Piano 
Territoriale delle Attività di Cava).  Те също така заявяват, че процедурата по изготвяне на 
ОВОС за кариерата „Монте Пароди“ е била започната през декември 2012 г.

Освен това италианските органи твърдят, че кариерата „Монте Пароди“ е в съответствие с 
Директивата за минните отпадъци. Въпреки това обаче предоставената информация не е 
достатъчно подробна. 

В заключение, въз основа на предоставената от италианските органи информация, и тъй 
като процесът е в ход, понастоящем не могат да бъдат установени нарушения на ОВОС и 
СЕО. По отношение на Директивата за минните отпадъци Комисията ще представи на 
комисията по петиции допълнително съобщение, след като се свърже с италианските 
органи.

5. Отговор от Комисията (REV.ІІ), получен на 19 декември 2013 г.

Италианските органи посочват, че планът за управление на отпадъците за кариерата за 
добив на варовик „Монте Пароди“ е бил одобрен на 20 февруари 2013 г. и че кариерата 
се управлява в съответствие с изискванията на Директивата за минните отпадъци3.

Според предоставената информация минните дейности се състоят от добиване на 
големи варовикови скали по механичен начин и без да се използват или добавят 
химикали или други вещества.  Тези скали се отстраняват от обекта, качват се на 
камиони и се транспортират извън кариерата, за да бъдат използвани за производството 
на големи скални блокове.  Липсва временно складиране на скалите, от което следва, че 
не е необходима структура за депозиране.

Тъй като само големите скали се използват и отстраняват, по-малките отломки от 
варовиковите скали остават на мястото и непосредствено след изкопните работи се 
връщат обратно в екскавационните кухини, без каквато и да било обработка.  
Изваденият преди началото на изкопните работи най-горен почвен слой след това се 
заменя на терена.

Въз основа на Тълкувателното съобщение относно отпадъците и страничните 
продукти4 и съответната практика на Съда на ЕС5, Комисията счита, че скалните 
отломки от добивните дейности в кариерата „Монте Пароди“, които се използват за 
насипни дейности по добивните кухини, без да се съхраняват, обработват или 

                                               
1 OВ L 197, 21.7.2001 г., стp. 30.
2 OВ L 102, 11.4.2006 г., стp. 15.
3 Директива 2006/21/EО относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за 
изменение на Директива 2004/35/EО, OВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 15–34.
4 СOM(2007)59 окончателен от 21.2.2007 г.
5 Дело C-114/01, Avesta Polarit Chrome Oу и дело C-9/00, Palin Granit Oy.
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преработват, не могат да бъдат класифицирани като отпадъци по смисъла на 
Директивата за минните отпадъци.

Заключение

Въз основа на информацията, предоставена от италианските органи, Комисията не 
може да установи нарушение на Директива 2006/21/ЕО.

Процедурата за разследване „Пилот ЕС“, започната като последващо действие на тази 
петиция, следователно ще бъде приключена. 


