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Peticijų komitetas

16.3.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1456/2008 dėl skalūno karjerų po atviru dangumi, neteisėtai 
veikiančių Arnado gyvenvietėje (Oencia, Leonas), žalingo poveikio, kurią 
pateikė Ispanijos pilietė Maria Luisa Rivera Alvarez „Asociación de Vecinos 
Val do Reblo“ (Arnado, Leonas) vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja prašo Europos Parlamento įsikišti ir paraginti atitinkamas Ispanijos 
valdžios institucijas uždaryti skalūno karjerus po atviru dangumi, neteisėtai veikiančius 
Arnado gyvenvietėje (Oencia, Leonas). Anot peticijos pateikėjos, karjerų veikla padarė 
nepataisomą žalą ir netoliese įsikūrusiems namams, ir visai Oencia savivaldybei. Peticijos 
pateikėja pažymi, kad karjerai taip pat gali labai paveikti unikalią Valle del Rio Selmo 
ekosistemą, esančią Oencia ir saugomą Ispanijos teisės aktų. Peticijos pateikėja tvirtina, kad 
karjerų veikla nebuvo nutraukta, nors regioninės valdžios institucijos pripažino, kad jie veikia 
neteisėtai. Anot peticijos pateikėjos, jie veikia neteisėtų leidimų, išduotų Oencia savivaldybės, 
pagrindu. Peticijos pateikėja, kurios veiksmai nacionaliniu lygmeniu nedavė jokių rezultatų, 
prašo Europos Parlamento ištirti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. kovo 10 d.. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Peticijos pateikėja prašo uždaryti skalūno karjerus po atviru dangumi, neteisėtai veikiančius 
Arnado gyvenvietėje, Oencia savivaldybėje, Leono provincijoje, Kastilijos ir Leono 
autonominėje srityje, Ispanijoje. 
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Anot peticijos pateikėjos, karjerų veikla padarė nepataisomą žalą ir netoliese įsikūrusiems 
namams, ir visai Oencia savivaldybei. Ji pabrėžia, kad ši veikla daro neigiamą poveikį Valle 
del Río Selmo ekosistemai, teigdama, kad šie karjerai veikia neteisėtų leidimų, išduotų Oencia 
savivaldybės, pagrindu. Be to, ji teigia, jog planuojama didinti šių išteklių naudojimą, 
tvirtindama, kad regioninės valdžios institucijos nesiima veiksmų siekdamos išvengti šios 
situacijos. 

Komisijos pastabos dėl peticijos

Komisija išnagrinėjo peticijos pateikėjos nurodytą informaciją remdamasi Europos bendrijos 
(EB) teisės aktais, kurie gali būti taikomi šiam atvejui.

Direktyvoje 85/337/EEB1, iš dalies pakeistoje Direktyva 97/11/EB2 ir Direktyva 2003/35/EB3, 
(žinomoje kaip Poveikio aplinkai vertinimo arba PAV direktyva) pateikiamos nuostatos, kaip 
atlikti tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimą.

Poveikio aplinkai vertinimo direktyvoje skiriami vadinamieji I priedo projektai, kuriems 
privaloma taikyti PAV procedūrą, ir II priedo projektai, kurių atžvilgiu valstybės narės, 
išnagrinėjusios kiekvieną atvejį, ir (arba) pagal nacionaliniuose perkėlimo teisės aktuose 
nustatytas ribas ar kriterijus turi nuspręsti, ar turi būti taikomas PAV. Kai išnagrinėjamas 
kiekvienas atvejis arba yra nustatytos ribos ar kriterijai, būtina atsižvelgti į atitinkamus 
atrankos kriterijus, pateiktus direktyvos III priede. Šie atrankos kriterijai apima projekto 
charakteristikas, jo vietą ir galimo poveikio apibūdinimą.

Taigi poveikio aplinkai vertinimo procedūra privaloma projektams, įtrauktiems į I priedą. 
Projektų, įtrauktų į II priedą, atžvilgiu valstybės narės prieš išduodant sutikimą dėl 
planuojamos veiklos turi nuspręsti, ar tie projektai gali turėti reikšmingą poveikį aplinkai. 

Pažymėtina, kad „Akmens skaldyklos ir atviros kasyklos“, kaip gavybos pramonės projektai, 
yra įtraukti į Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos II priedo 2 dalies a punktą. Be to, svarbu 
pažymėti, kad remiantis II priedo 13 dalimi, projektams, pateiktiems I ar II priede, kurie jau 
yra gavę leidimus, įgyvendinti ar įgyvendinami ir gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį 
aplinkai, pratęsti turi būti atliekama nauja poveikio aplinkai vertinimo procedūra. 

Poveikio aplinkai vertinimo procedūra užtikrina, kad projektų aplinkos padariniai būtų 
nustatomi ir įvertinami prieš kompetentingoms valdžios institucijoms išduodant leidimą 
(žinomą kaip sutikimas dėl planuojamos veiklos). Visuomenė apie tai gali pareikšti savo 
nuomonę, ir privaloma atsižvelgti į visas konsultacijas. Be to, visuomenė turi būti 
informuojama apie sutikimo dėl planuojamos veiklos turinį. 

Remiantis ES gamtos apsaugos direktyvomis (Paukščių direktyva 79/409/EEB4 ir Buveinių 
direktyva 92/43/EEB5), pažymėtina, kad jos būtų taikomos, jei svarstomas projektas turėtų 
reikšmingą poveikį visam „Natura 2000“ tinklui. Tokiu atveju poveikio aplinkai vertinimo 

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5.
2 OL L 073, 1997 3 14.
3 OL L 156, 2003 6 25.
4 OL L 103, 1979 4 25.
5 OL L 206, 1992 7 22.
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procedūra gali būti veiksminga priemonė Buveinių direktyvos 6 straipsnio reikalavimams ir 
apsaugos priemonėms taikyti.

Išvados

Komisija laukia informacijos iš kompetentingų Ispanijos valdžios institucijų dėl atitinkamų 
EB aplinkos teisės reikalavimų laikymosi. Komisija ypač prašo Ispanijos valdžios institucijų 
paaiškinti, kaip jos taikė PAV direktyvos nuostatas šiuo atveju. 

Komisija įsipareigoja informuoti Peticijų komitetą apie bet kokius tolesnius šio atvejo 
pokyčius.“ 

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Sprendžiant iš turimos informacijos, reikia pažymėti, kad regiono ombudsmenas (isp. 
Procurador del Común) pradėjo šio klausimo tyrimą, nurodydamas Ispanijos valdžios 
institucijų pasyvumą ištaisant šią padėtį.

Komisijos tarnybos kompetentingų Ispanijos savivaldybės ir regiono valdžios institucijų 
paprašė suteikti papildomos informacijos, siekdamos sužinoti apie karjero, apie kurį kalbama, 
padėtį, galimą jo įteisinimą ir išplėtimą, taip pat apie priemones, priimtas siekiant, kad būtų 
laikomasi taikomų teisės aktų. Jos taip pat paprašė pranešti apie skirtingų šioje savivaldybėje 
esančių skalūno karjerų padėtį. Ši informacija reikalinga siekiant išnagrinėti šį atvejį.“

5. Komisijos atsakymas (REV II), gautas 2012 kovo 16 d.

„Ispanijos valdžios institucijos, atsakydamos į Komisijos tarnybų prašymą, pateikė 
papildomos informacijos. Jos atsiuntė dvi ataskaitas, kurias parengė Kastilijos ir Leono 
autonominės srities atstovai, t. y. Regioninio pramonės, prekybos ir turizmo departamento bei 
Regioninio aplinkos departamento ataskaitas. Jos taip pat perdavė regioninio ombudsmeno 
(isp. Procurador del Común) rezoliucijos šiuo klausimu kopiją.

Provincijos kasyklų tarnyba, priklausanti Regioninio pramonės, prekybos ir turizmo 
departamento Energetikos ir kasyklų generaliniam direktoratui, informuoja apie skalūno 
karjerus ir šioje zonoje esančias kasyklas, visų pirma apie tą, apie kurią kalbama šioje 
peticijoje. Šiai kasyklai („Nano y otras, Nr.º 9.454“) suteiktas 2001 m. balandžio 10 d. 
patvirtintas leidimas ir egzistuoja atitinkamas atnaujinimo planas. Regioninės valdžios 
institucijos paaiškino, kad, atsižvelgiant į kaimynų skundus dėl šios įmonės vykdomų 
sprogdinimų, kompetentingos valdžios institucijos vykdė kontrolę, kad būtų užtikrinta, jog 
nėra pavojaus Arnado gyvenvietei ir kaimyninėms teritorijoms. Be to, po įprastų šių kasyklų 
tikrinimų pastaraisiais metais buvo nustatytos įvairios sąlygos, visų pirma dėl atliekų 
tvarkymo. Regioninės valdžios institucijos nurodo, kad šiuo metu įmonei taikoma drausminė 
procedūra dėl nustatytų sąlygų nesilaikymo, ši procedūra apima už teritorijos, kurioje 
suteiktas leidimas, ribų, taip pat dalyje teritorijos, kurioje suteiktas leidimas, vykdomų darbų 
sustabdymą dėl kasybos saugos priežasčių.

Ispanijos valdžios institucijos taip pat informuoja, kad minėta įmonė paprašė pratęsti 2001 m. 
gautą leidimą ir išplėsti dabartinę kasyklą. Reikia pažymėti, kad šiuo metu Regioninis 
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aplinkos departamentas, atsižvelgdamas į teritorinės aplinkos apsaugos komisijos gaires, 
vykdo šio projekto poveikio aplinkai vertinimo procedūrą. Jau baigėsi viešųjų konsultacijų dėl 
poveikio aplinkai tyrimo laikotarpis.

Be to, aplinkos apsaugos institucijos pateikė informaciją apie veiksmus aplinkos apsaugos 
srityje, kurių buvo imtasi įvairiuose Oencia savivaldybės skalūnų karjeruose.

Taip pat Ispanijos valdžios institucijos pateikė Kastilijos ir Leono ombudsmeno (isp. 
Procurador del Común) rezoliucijos, parengtos atsižvelgiant į su skundu Nr. 20081440 dėl 
skalūnų kasyklos, kuri yra šios peticijos objektas, susijusią bylą, kopiją. Regioninis 
ombudsmenas išreiškia savo pritarimą tam, kad kompetentingos regioninės valdžios 
institucijos ėmėsi būtinų priemonių siekdamos išspręsti nurodytas problemas ir pradėti 
procedūrą, kad kasybos įmonei būtų taikomos sankcijos dėl Kastilijos ir Leono regioninio 
įstatymo Nr. 11/2003 dėl aplinkos apsaugos administracinio pažeidimo.

Išvada

Taigi galima daryti išvadą, jog kompetentingos Ispanijos valdžios institucijos ėmėsi būtinų 
priemonių, kad būtų laikomasi taikomų aplinkos teisės aktų.“


