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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0962/2012, którą złożył Santo Grammatico (Włochy) w imieniu 
Legambiente, w sprawie działalności kamieniołomu Monte Parodi, w którym 
wydobywa się wapień, w miejscowości Riccò del Golfo (La Spezia, Liguria)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję krytykuje procedury udzielania zezwoleń stosowane przez właściwe 
władze krajowe w związku z działalnością kamieniołomu zwanego Monte Parodi, w którym 
wydobywa się wapień, w miejscowości Riccò del Golfo (La Spezia).

Kamieniołom znajduje się na obszarze o bardzo dużym znaczeniu dla środowiska, 
a zezwolenie rzekomo narusza dyrektywę siedliskową 92/43/EWG oraz przepisy dotyczące 
oceny oddziaływania na środowisko.

Istnieją również obawy dotyczące gospodarki odpadami z kamieniołomu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Składający petycję uskarża się na procedury udzielania zezwoleń stosowane przez właściwe 
władze krajowe w związku z działalnością kamieniołomu zwanego Monte Parodi, w którym 
wydobywa się wapień, w miejscowości Riccò del Golfo (La Spezia – Włochy).
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Kamieniołomy znajdują się na terenie mającym znaczenie dla Wspólnoty wyznaczonym na 
mocy dyrektywy 92/43/WE1 (dyrektywa siedliskowa).

Składający petycję twierdzi, że 4 zezwolenia wydane przez włoskie władze w związku z 
działalnością kamieniołomu naruszają prawo wspólnotowe w dziedzinie ochrony środowiska, 
tj. dyrektywę siedliskową i dyrektywę w sprawie oceny oddziaływania na środowisko2.
Zgłosił również wątpliwości w odniesieniu do dyrektywy 2006/21/WE3 w sprawie 
gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego.

W odniesieniu do dyrektywy siedliskowej Komisja zauważa, że kamieniołomy istniały już i 
posiadały niezbędne zezwolenia (od 1992 r.), kiedy na mocy decyzji Komisji z dnia 19 lipca 
2006 r. przyjmującej wykaz terenów śródziemnomorskiego regionu biogeograficznego, 
mających znaczenie dla Wspólnoty został wyznaczony teren mający znaczenie dla Wspólnoty 
o oznaczeniu IT1345005 „Portovenere – Rio Maggiore – S. Benedetto”4.  Zgodnie z art. 6 ust. 
2 dyrektywy siedliskowej państwa członkowskie podejmują odpowiednie działania w celu 
uniknięcia pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, a także w celu 
uniknięcia niepokojenia gatunków, dla których zostały wyznaczone takie obszary.  W art. 6 
ust. 3 i ust, 4 określono procedurę, której muszą przestrzegać władze krajowe przed 
zatwierdzeniem planów i przedsięwzięć mogących mieć znaczący wpływ na obszar sieci 
Natura 2000.  Organy krajowe odpowiadają za ocenę tego, czy przedsięwzięcie może mieć 
znaczący wpływ na gatunki i siedliska, dla których wyznaczono dany obszar, a jeżeli tak – za 
przeprowadzenie procedury określonej w przedmiotowej dyrektywie przed zatwierdzeniem 
przedsięwzięcia.

Na podstawie informacji przedstawionych w petycji Komisja Europejska nie może dopatrzyć 
się jakiegokolwiek naruszenia wyżej wymienionych przepisów.

W odniesieniu do dyrektywy 2011/92/UE i dyrektywy 2006/21/WE wydaje się konieczne 
uzyskanie kilku wyjaśnień i dodatkowych informacji w celu uzupełnienia oceny Komisji.

Wniosek

Komisja skontaktowała się z włoskimi władzami w celu uzyskania wyjaśnień na temat 
stosowania dyrektywy dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko i dyrektywy w sprawie 
odpadów kopalnianych w związku z opisanym przedsięwzięciem.

4. Odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Włoskie władze przekazały Komisji dodatkowe informacje dotyczące dyrektywy 2011/92/UE5

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
2 Dz.U. L 26 z 28.1.2012.
3 Dz.U. L 102 z 11.4.2006.
4 Dz.U. L 259 z 21.9.2006.
5 Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1.
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(dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko OOŚ), dyrektywy 2001/42/WE1

(dyrektywa w sprawie strategicznej oceny środowiska SOŚ) oraz dyrektywy 2006/21/WE2

(dyrektywa w sprawie odpadów kopalnianych).

Władze krajowe wskazały, że od czerwca 2012 r. realizowana jest procedura strategicznej oceny 
środowiska w celu zmiany regionalnego planu górnictwa odkrywkowego (Piano Territoriale 
delle Attività di Cava).  Poinformowały również, że procedura oceny oddziaływania na 
środowisko dotycząca kamieniołomów „Monte Parodi” została rozpoczęta w grudniu 2012 r.

Włoskie władze oświadczyły ponadto, że kamieniołomy „Monte Parodi” spełniają wymogi 
dyrektywy w sprawie odpadów kopalnianych. Przekazane informacje są jednak 
niewystarczająco szczegółowe.

Na podstawie informacji dostarczonych przez włoskie władze i z uwagi na trwające obecnie 
procedury nie można na obecnym etapie stwierdzić jakiegokolwiek naruszenia dyrektywy OOŚ i 
SOŚ.  Jeśli chodzi o dyrektywę w sprawie odpadów kopalnianych, Komisja przekaże Komisji 
Petycji kolejny komunikat po skontaktowaniu się z włoskimi władzami.

5. Odpowiedź Komisji (REV.II) otrzymana dnia 19 grudnia 2013 r.

Włoskie władze poinformowały, że plan gospodarki odpadami dla kamieniołomu „Monte 
Parodi” został zatwierdzony 20 lutego 2013 r. oraz że kamieniołom jest zarządzany zgodnie z 
wymogami dyrektywy w sprawie odpadów kopalnianych3.

Według dostarczonych informacji działania wydobywcze polegają na uzyskiwaniu dużych 
bloków skał wapiennych metodami mechanicznymi, bez użycia substancji chemicznych lub 
innych substancji.  Skały są wynoszone z miejsca wydobycia, ładowane do samochodów 
ciężarowych i wywożone z kamieniołomu, a następnie wykorzystywane w produkcji 
kamiennych otoczaków.  Skały nie są przechowywane, dlatego nie ma konieczności
tworzenia miejsc składowania.

Ponieważ wykorzystywane są tylko duże bloki skalne, mniejsze fragmenty skał wapiennych 
pozostają w miejscu wydobycia i natychmiast są wykorzystywane do wypełniania pustek 
eksploatacyjnych bez uprzedniej obróbki.  Wierzchnia warstwa gleby usunięta przed 
wydobyciem jest następnie przywracana.

W oparciu o komunikat wyjaśniający dotyczący odpadów i produktów ubocznych4 i 
odpowiednie orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości5 Komisja uważa, że 
fragmenty skał pozostające po działalności wydobywczej w kamieniołomie „Monte Parodi”, 
wykorzystywane do wypełniania pustek eksploatacyjnych bez uprzedniego sortowania, 
przechowywania oraz obróbki, nie są odpadami w rozumieniu dyrektywy w sprawie odpadów 
kopalnianych.

                                               
1 Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30.
2 Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 15.
3 Dyrektywa 2006/21/WE w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz 
zmieniająca dyrektywę 2004/35/WE, Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 15-34
4 COM(2007) 59 wersja ostateczna z 21.2.2007.
5 Sprawa C-114/01, Avesta Polarit Chrome Oy i sprawa C-9/00, Palin Granit Oy
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Wniosek

W oparciu o informacje dostarczone przez włoskie władze Komisja nie dostrzega naruszenia 
dyrektywy 2006/21/WE.

Pilotażowe dochodzenie UE rozpoczęte w następstwie przedmiotowej petycji zostanie w 
związku z tym zamknięte.


