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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0962/2012 dėl kasybos Monte Parodi klinčių karjere Ricco del 
Golfo savivaldybėje (Specija, Ligūrijos regionas), kurią pateikė Italijos 
pilietis Santo Grammatico asociacijos „Legambiente“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijoje reiškiamas nepasitenkinimas atsakingų nacionalinės valdžios institucijų veiksmais 
išduodant leidimus užsiimti kasyba „Monte Parodi“ klinčių karjere Ricco del Golfo 
savivaldybėje (Specija).

Šis karjeras yra labai svarbioje aplinkai vietovėje, todėl išduodant leidimą jame vykdyti 
kasybos darbus gali būti pažeidžiama Direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos ir teisės aktas dėl poveikio aplinkai vertinimo.

Be to, peticijoje reiškiamas susirūpinimas dėl karjero atliekų tvarkymo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Peticijos pateikėjas skundžiasi atsakingų nacionalinės valdžios institucijų veiksmais 
išduodant leidimus užsiimti kasyba klinčių karjere „Monte Parodi“ Ricco del Golfo 
savivaldybėje (Specija, Italija).
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Karjeras yra Bendrijos svarbos teritorijoje, nustatytoje pagal Direktyvą 92/43/EB1 (Buveinių 
direktyva).

Peticijos pateikėjas teigia, kad Italijos valdžios institucijų išduoti keturi leidimai karjere 
vykdyti kasybos darbus pažeidė ES aplinkos teisės aktus, t. y. Buveinių direktyvą ir Poveikio 
aplinkai vertinimo direktyvą2. Abejonių taip pat kyla dėl Direktyvos 2006/21/EB3 dėl kasybos 
pramonės atliekų tvarkymo.

Kalbant apie Buveinių direktyvą, Komisija pažymi, kad tuo metu, kai IT1345005 
„Portovenere – Rio Maggiore – S. Benedetto“ teritorija 2006 m. liepos 19 d. Komisijos 
sprendimu, priimančiu Viduržemio jūros biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų 
sąrašą4, buvo priskirta Bendrijos svarbos teritorijai (BST), karjeras jau buvo ir leidimas jame 
vykdyti kasybos darbus jau buvo išduotas (nuo 1992 m.). Remiantis Buveinių direktyvos 
6 straipsnio 2 dalimi, valstybės narės imasi tinkamų priemonių, siekdamos išvengti natūralių 
buveinių ir rūšių buveinių būklės blogėjimo, taip pat rūšių, kurių apsaugai įsteigtos specialios 
teritorijos, trikdymo. 6 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyta procedūra, kurios laikosi nacionalinės 
valdžios institucijos, prieš išduodamos leidimus vykdyti planus ar projektus, galinčius daryti 
didelį poveikį tinklo „Natura 2000“ teritorijai. Nacionalinės valdžios institucijos atsakingos už 
tai, kad įvertintų, ar projektas gali daryti didelį poveikį rūšims ir buveinėms paskirtoje 
teritorijoje, o jeigu toks poveikis daromas, prieš pritardamos projektui, jos turi laikytis 
direktyvoje nustatytos procedūros.

Remdamasi šioje peticijoje pateikta informacija, Europos Komisija negali nustatyti jokio 
pirmiau nurodytų nuostatų pažeidimo.

Kalbant apie Direktyvą 2011/92/ES ir Direktyvą 2006/21/EB, būtina išsamiau paaiškinti kai 
kuriuos aspektus ir pateikti papildomos informacijos, kad Komisija galėtų baigti vertinimą.

Išvada

Komisija susisiekė su Italijos valdžios institucijomis, siekdama gauti paaiškinimų apie PAV 
direktyvos ir Kasybos pramonės atliekų tvarkymo direktyvos taikymą šio projekto atžvilgiu.“

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

Kalbant apie Direktyvą 2011/92/ES5 (Poveikio aplinkai vertinimo arba PAV direktyva), 
Direktyvą 2001/42/EB6 (Strateginio aplinkos vertinimo arba SAV direktyva) ir Direktyvą 
2006/21/EB7 (Kasybos pramonės atliekų tvarkymo), Komisija gavo papildomos informacijos iš 
Italijos valdžios institucijų. 

                                               
1 OL L 206, 1992 7 22.
2 OL L 26, 2012 1 28.
3 OL L 102, 2006 4 11.
4 OL L 259, 2006 9 21.
5 OL L 26, 2012 1 28, p. 1.
6 OL L 197, 2001 7 21, p. 30.
7 OL L 102, 2006 4 11, p. 15.
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Nacionalinės valdžios institucijos nurodė, kad SAV procedūra tebevyksta nuo 2012 m. liepos 
mėn. derinant su regiono teritorinio kasybos plano (it. Piano Territoriale delle Attività di Cava) 
pakeitimais. Jie taip pat teigia, kad 2012 m. gruodžio mėn. buvo pradėta PAV procedūra klinčių 
karjere „Monte Parodi“.

Be to, Italijos valdžios institucijos pareiškė, kad klinčių karjeras „Monte Parodi“ atitinka kasybos 
pramonės atliekų tvarkymo direktyvą. Tačiau pateikta informacija nėra pakankamai išsami. 

Galiausiai, remiantis Italijos valdžios institucijų pateikta informacija ir todėl, kad procesai dar 
tebevyksta, negalima nustatyti jokio PAV ar SAV direktyvų pažeidimo. Dėl kasybos pramonės 
atliekų tvarkymo direktyvos Komisija, susisiekusi su Italijos valdžios institucijomis, pateiks kitą 
pranešimą Peticijų komitetui.

5. Komisijos atsakymas (REV II), gautas 2013 m. gruodžio 19 d.

Italijos valdžios institucijos nurodė, kad „Monte Parodi“ klinčių karjero atliekų valdymo 
planas buvo patvirtintas 2013 m. vasario 20 d. ir karjeras valdomas nepažeidžiant kasybos 
atliekų direktyvos1.

Atsižvelgiant į suteiktą informaciją, kasybos darbai atliekami išgaunant stambius klinčių 
akmenis mechaniniu būdu ir nenaudojant cheminių medžiagų ar kitų substancijų. Šie akmenys 
yra perkeliami iš kasybos vietos, pakraunami į sunkvežimius ir išvežami iš karjero, kad būtų 
panaudoti stambių akmens riedulių gamyboje. Akmenų gabenime nėra tarpinės stoties todėl 
nėra būtinybės talpinimo struktūroms. 

Kadangi naudojami tik didieji akmenys, mažesni akmenų likučiai yra supilami atgal į po 
kasybos likusias ertmes be jokio apdirbimo. Viršutinis dirvos sluoksnis nuimtas prieš kasybos 
darbus yra pakeičiamas nauju.

Remiantis atliekų ir šalutinių produktų komunikatu2 ir susijusia ETT praktika3, Komisija po 
kasybos „Monte Parodi“ karjere likusius mažuosius akmenis naudojamus užpildyti po 
kasybos likusioms ertmėms ir niekaip kitai neapdirbamus netraktuoja kaip atitinkančius 
kasybos atliekų direktyvos reikalavimų.

Išvada

Remiantis Italijos valdžios institucijų pateikta informacija Komisija nepastebėjo jokių 
direktyvos 2006/21/EB pažeidimų.

ES bandomasis tyrimas, kuris buvo pradėtas dėl šios peticijos, bus nutrauktas.

                                               
1 Direktyva 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo ir iš dalies keičianti Direktyvą 2004/35/EB
OL L 102, 2006 4 11, p. 15–34
2 COM(2007) 59 galutinis, 2007 2 21.
3 Sprendimas Avesta Polarit Chrome Oy C-114/01 ir sprendimas Palin Granit Oy C-9/00


