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Temats: Lūgumraksts Nr. 0962/2012, ko Legambiente vārdā iesniedza Itālijas 
valstspiederīgais Santo Grammatico, par ieguves darbiem Monte Parodi
kaļķakmens karjerā Ricco' del Golfo pašvaldības teritorijā (Spēcija, Ligūrija)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumrakstā ir apstrīdēta kārtība, kādā atbildīgās valsts iestādes ir sniegušas atļauju 
kaļķakmens iegūšanai Monte Parodi karjerā Ricco' del Golfo pašvaldības teritorijā Spēcijā 
(La Spezia).

Šis karjers atrodas vides aizsardzības ziņā ļoti nozīmīgā teritorijā, un atļauja tā izstrādei, 
iespējams, ir sniegta, pārkāpjot Dzīvotņu direktīvu (Direktīva 92/43/EEK) un tiesību aktus par 
ietekmes uz vidi novērtējumu.

Bažas izraisa arī tas, kā tiek apsaimniekoti karjera atkritumi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 22. novembrī. Komisijai lūgts sniegt informāciju saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, kādā kārtībā atbildīgās valsts iestādes ir sniegušas 
atļauju kaļķakmens iegūšanai Monte Parodi karjerā Ricco' del Golfo pašvaldības teritorijā 
(Spēcija, Itālija).
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Karjers atrodas Kopienas nozīmes teritorijā, kas noteikta saskaņā ar Direktīvu 92/43/EEK1

(Dzīvotņu direktīva).

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka četras atļaujas karjera izstrādei Itālijas iestādes ir 
sniegušas, pārkāpjot ES vides tiesību aktus, t. i., Dzīvotņu direktīvu un Ietekmes uz vidi 
novērtējuma direktīvu2. Tiek apšaubīta arī atbilstība Direktīvai 2006/21/EK3 par ieguves 
rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu.

Attiecībā uz Dzīvotņu direktīvu Komisija norāda, ka karjers jau bija izveidots un bija sniegta 
atļauja tā izstrādei (kopš 1992. gada), kad Komisijas 2006. gada 19. jūlija lēmumā, ar ko 
pieņem Kopienas nozīmes teritoriju sarakstu Vidusjūras bioģeogrāfiskajam reģionam4, tika 
noteikta Kopienas nozīmes teritorija (SCI) IT1345005 Portovenere – Rio Maggiore –
S. Benedetto. Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 2. punktu dalībvalstis veic attiecīgus 
pasākumus, lai novērstu dabisko dzīvotņu un sugu dzīvotņu noplicināšanos, kā arī lai novērstu 
traucējumu, kas skar sugas, kuru dēļ noteikta attiecīgā teritorija. Direktīvas 6. panta 3. un 
4. punktā ir noteikta kārtība, kas jāievēro valsts iestādēm, pirms tās sniedz atļauju tādu plānu 
un projektu īstenošanai, kas varētu būtiski ietekmēt Natura 2000 teritoriju. Valsts iestāžu 
pienākums ir izvērtēt, vai projekts varētu būtiski ietekmēt sugas un dzīvotnes, kuru dēļ ir 
noteikta attiecīgā teritorija, un, ja tas tā ir, tad valsts iestādēm pirms projekta apstiprināšanas ir 
jāievēro direktīvā noteiktā kārtība.

Pamatojoties uz lūgumrakstā sniegto informāciju, Eiropas Komisija nevar konstatēt nevienu 
iepriekšminēto noteikumu pārkāpumu.

Attiecībā uz Direktīvu 2011/92/ES un Direktīvu 2006/21/EK, šķiet, ir nepieciešami 
skaidrojumi un papildu informācija, lai Komisija varētu pabeigt novērtējumu.

Secinājums

Komisija ir pieprasījusi, lai Itālijas iestādes sniegtu sīkāku informāciju par to, kā attiecībā uz 
šo projektu ir piemērota IVN direktīva un Ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanas 
direktīva.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Komisija no Itālijas iestādēm ir saņēmusi papildu informāciju attiecībā uz Direktīvu 2011/92/ES5

(Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva jeb IVN direktīva), Direktīvu 2001/42/EK6 (Stratēģiskā 
vides novērtējuma direktīva jeb SVN direktīva) un Direktīvu 2006/21/EK7 (Ieguves rūpniecības 
atkritumu apsaimniekošanas direktīva).

Valsts iestādes norāda, ka 2012. gada jūnijā ir sākta SVN procedūra attiecībā uz izmaiņām 
reģionālajā ieguves rūpniecības teritoriju plānā (Piano Territoriale delle Attività di Cava), kas 

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992.
2 OV L 26, 28.1.2012.
3 OV L 102, 11.4.2006.
4 OV L 259, 21.9.2006.
5 OV L 26, 28.1.2012., 1. lpp.
6 OV L 197, 21.7.2001., 30. lpp.
7 OV L 102, 11.4.2006., 15. lpp.



CM\1015822LV.doc 3/3 PE506.299v03-00

LV

vēl nav noslēgusies. Tās arī apgalvo, ka kopš 2012. gada decembra attiecībā uz Monte Parodi 
karjeru tiek īstenota IVN procedūra.

Turklāt Itālijas iestādes apgalvo, ka Monte Parodi karjers atbilst Ieguves rūpniecības atkritumu 
apsaimniekošanas direktīvas prasībām. Tomēr nav sniegta pietiekami izsmeļoša informācija.

Pamatojoties uz Itālijas iestāžu sniegto informāciju un ņemot vērā to, ka attiecīgais process vēl 
nav noslēdzies, Komisija secina, ka pašlaik tā nevar konstatēt nevienu ar IVN vai SVN saistītu 
pārkāpumu. Attiecībā uz Ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanas direktīvu Komisija 
sniegs Lūgumrakstu komitejai papildu informāciju pēc tam, kad būs sazinājusies ar Itālijas 
iestādēm.

5. Komisijas atbilde (REV.II), kas saņemta 2013. gada 19. decembrī

Itālijas iestādes ir norādījušas, ka 2013. gada 20. februārī ir apstiprināts Monte Parodi
kaļķakmens karjera atkritumu apsaimniekošanas plāns un ka karjers tiek apsaimniekots 
atbilstoši Ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanas direktīvas1 prasībām.

Saņemtā informācija liecina, ka kaļķakmens karjerā tiek iegūts mehāniski, proti, tiek lauzti 
lieli kaļķakmens bluķi, neizmantojot un nepievienojot nekādas ķīmiskas vai citas vielas. Šie 
bluķi no raktuvēm tiek iekrauti kravas automobiļos un aizvesti prom no karjera, lai pēc tam no 
tiem izgatavotu apstrādātus laukakmeņus. Iegūtie kaļķakmens bluķi karjerā neuzkrājas, tātad 
tiem nav vajadzīga īpaša uzglabāšanas vieta.

Tiek lauzti un aizvesti tikai lielie bluķi, bet karjerā palikušie mazākie kaļķakmens gabali tūlīt 
pēc izrakšanas bez jebkādas apstrādes tiek sabērti atpakaļ izraktajās bedrēs. Tad attiecīgajā 
vietā tiek atjaunota pirms rakšanas darbiem aizvāktā augsnes virskārta.

Ņemot vērā Komisijas skaidrojošo paziņojumu par atkritumiem un blakusproduktiem2 un 
attiecīgo Eiropas Savienības Tiesas judikatūru3, Komisija uzskata, ka pēc rakšanas darbiem 
Monte Parodi karjerā palikušie akmens gabali, kas bez uzglabāšanas, apstrādes vai pārstrādes 
tiek izmantoti, lai aizpildītu izraktās bedres, nav uzskatāmi par atkritumiem Ieguves 
rūpniecības atkritumu apsaimniekošanas direktīvas nozīmē.

Secinājums

Pamatojoties uz Itālijas iestāžu sniegto informāciju, Komisija nevarēja konstatēt, ka būtu
pārkāpta Direktīva 2006/21/EK.

Līdz ar to tiks slēgta izmeklēšanas procedūra, kas saistībā ar šī lūgumraksta izskatīšanu bija 
sākta, īstenojot projektu EU Pilot. 

                                               
1 Direktīva 2006/21/EK par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu un par grozījumiem 
Direktīvā 2004/35/EK (OV L 102, 11.4.2006., 15.–34. lpp.).
2 COM(2007)0059 galīgā redakcija, 21.2.2007.
3 Lieta C-114/01 Avesta Polarit Chrome Oy un lieta C-9/00 Palin Granit Oy.


