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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0962/2012, ktorú predkladá Santo Grammatico, taliansky štátny 
občan, v mene spoločnosti Legambiente, o ťažbe vápenca v oblasti Monte 
Parodi, obec Riccò del Golfo (La Spezia – Ligúria)

1. Zhrnutie obsahu petície

V petícii sa spochybňujú postupy povoľovania, ktoré vykonávajú príslušné vnútroštátne 
orgány v súvislosti s ťažobnou činnosťou vo vápencovom lome známom ako Monte Parodi 
v obci Riccò del Golfo (La Spezia).

Tento lom sa nachádza v oblasti veľkého environmentálneho záujmu a povolenie ťažby je 
údajne v rozpore so smernicou 92/43 o biotopoch a právnymi predpismi o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie.

Takisto existujú obavy týkajúce sa nakladania s odpadom z lomu.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 22. novembra 2012. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 27. februára 2013)

Predkladateľ petície sa sťažuje na postupy povoľovania, ktoré vykonávajú príslušné 
vnútroštátne orgány v súvislosti s ťažobnou činnosťou vo vápencovom lome známom ako 
Monte Parodi v obci Riccò del Golfo (La Spezia – Taliansko).
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Lom sa nachádza v oblasti označenej podľa smernice 92/43/EHS1 (smernica o biotopoch) ako 
lokalita s európskym významom.

Predkladateľ petície tvrdí, že štyri povolenia, ktoré vydali talianske orgány v súvislosti 
s ťažobnou činnosťou, predstavujú porušenie právnych predpisov EÚ v oblasti životného 
prostredia, t. j. smernice o biotopoch a smernice o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie.2 Takisto uvádza pochybnosti v súvislosti so smernicou 2006/21/ES3 o nakladaní 
s odpadom z ťažobného priemyslu.

Pokiaľ ide o smernicu o biotopoch, Komisia poznamenáva, že ťažba sa už vykonávala a bola 
povolená (od roku 1992), keď Komisia svojím rozhodnutím z 19. júla 2006, ktorým sa prijíma 
zoznam území európskeho významu pre stredomorskú biogeografickú oblasť, označila oblasť 
IT1345005 „Portovenere – Rio Maggiore – S. Benedetto“ za lokalitu s európskym 
významom4. Podľa článku 6 ods. 2 smernice o biotopoch členské štáty podniknú primerané 
kroky, aby sa predišlo poškodeniu prirodzených biotopov a biotopov druhov, ako aj rušeniu 
druhov, pre ktoré boli územia označené za chránené. V článku 6 ods. 3 a 4 sa vymedzuje 
postup, ktorý vnútroštátne orgány musia dodržať, skôr než schvália plány alebo projekty, 
ktoré budú mať pravdepodobne významný vplyv na lokalitu sústavy Natura 2000.
Vnútroštátne orgány sú zodpovedné za posúdenie, či je pravdepodobné, že projekt bude mať 
významný vplyv na druhy a biotopy, pre ktoré bolo územie určené ako chránené, a ak to je 
pravdepodobné, za dodržanie postupu uvedeného v smernici, ktorý je potrebné dodržať pred 
schválením projektu.

Európska komisia nezistila na základe informácií uvedených v tejto petícii porušenie 
uvedených ustanovení.

Pokiaľ ide o smernicu 2011/92/EÚ a smernicu 2006/21/EÚ, zdá sa, že sú nevyhnutné 
spresnenia a dodatočné informácie, aby Komisia mohla dokončiť posúdenie.

Záver

Komisia oslovila talianske orgány s cieľom získať presnejšie informácie týkajúce sa 
uplatňovania smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a smernice o nakladaní 
s odpadom z ťažobného priemyslu v tejto súvislosti.

4. Odpoveď Komisie (REV) (doručená 28. augusta 2013)

Pokiaľ ide o smernicu 2011/92/EÚ5 (smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 206, 22.7.1992.
2 Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012.
3 Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006.
4 Ú. v. EÚ L 259, 21.9.2006.
5 Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1.
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alebo smernica EIA), smernicu 2001/42/ES1 (smernica o strategickom environmentálnom 
hodnotení alebo smernica SEA) a smernicu 2006/21/EÚ2 (smernica o nakladaní s odpadom 
z ťažobného priemyslu), talianske orgány poskytli Komisii dodatočné informácie. 
Vnútroštátne orgány uvádzajú, že od júna 2012 prebieha v súvislosti s úpravou regionálneho 
plánu územnej ťažby (Piano Territoriale delle Attività di Cava) postup uvedený v smernici SEA.  
Tiež uvádzajú, že v decembri 2012 sa v súvislosti s ťažbou v Monte Parodi začal postup uvedený 
v smernici EIA.

Okrem toho talianske orgány uviedli, že ťažba v lome Monte Parodi je v súlade so smernicou 
o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu. Poskytnuté informácie však nie sú dostatočne 
podrobné. 

Napokon na základe informácií, ktoré poskytli talianske orgány, a keďže nevyhnutný postup 
prebieha, v súčasnosti nemožno určiť porušenie smerníc EIA a SEA. Pokiaľ ide o smernicu 
o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, Komisia osloví talianske orgány a na základe 
toho predloží Výboru pre petície ďalšie oznámenie.

5. Revidovaná odpoveď Komisie (2. revízia) doručená 19. decembra 2013

Talianske orgány uviedli, že plán nakladania s odpadom z vápencového lomu Monte Parodi 
bol schválený 20. februára 2013 a lom sa riadi v súlade s požiadavkami smernice o nakladaní 
s odpadom z ťažobného priemyslu3.

Podľa poskytnutých informácií ťažobná činnosť spočíva v ťažbe veľkých vápencových skál 
mechanickými prostriedkami a bez použitia alebo pridania chemikálií alebo iných látok.  
Tieto skaly sa presunú z územia naložené na kamiónoch a odvezú sa z lomu, aby sa použili na 
výrobu kamenných balvanov. Skaly sa dočasne neskladujú, preto nie je potrebná skladová 
štruktúra.

Keďže sa používajú a odvážajú len veľké skaly, menšie zvyškové vápencové kamene zostanú 
na území a po vyťažení sa okamžite bez akéhokoľvek spracovania zasypú do vyťažených 
priestorov. Ornica, ktorá bola odstránená pred začatím ťažobných prác, sa potom na území 
nahradí.

Na základe výkladového oznámenia o odpade a vedľajších výrobkoch4 a príslušnej judikatúry 
Súdneho dvora5, sa Komisia domnieva, že zvyškové kamene z ťažobnej činnosti v lome 
Monte Parodi, ktoré sa používajú na zasypanie vyťažených priestorov bez uloženia, úpravy 
alebo spracovania, nespĺňajú podmienky odpadu v zmysle smernice o nakladaní s odpadom 
z ťažobného priemyslu.

Záver

                                               
1 Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30.
2 Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 15.
3 Smernica 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení smernice 
2004/35/ES, Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 15–34.
4 KOM(2007) 59 v konečnom znení z 21.2.2007.
5 Vec C-114/01, Avesta Polarit Chrome Oy a vec C-9/00, Palin Granit Oy.
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Európska komisia na základe informácií poskytnutých talianskymi orgánmi nezistila 
porušenie smernice 2006/21/ES.

Skúšobné vyšetrovanie, ktoré EÚ začala v nadväznosti na túto petíciu, bude preto uzavreté. 


