
CM\896370LV.doc PE440.045v03-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

16.3.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1456/2008, ko Asociación de Vecinos Val do Reblo, Arnado 
León vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgā Maria Luisa Rivera Alvarez, 
par negatīvo ietekmi uz vidi, ko izraisa atklātie degakmens karjeri, kas 
nelikumīgi darbojas Arnado ciematā (Oencia, Leona)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties attiecīgo Spānijas iestāžu darbā, 
lai panāktu atklāto degakmens karjeru, kas nelikumīgi darbojas Arnado ciematā (Oencia, 
Leona), slēgšanu. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas teikto karjeru darbība ir radījusi 
neatgriezenisku kaitējumu tuvumā esošajām ēkām, kā arī visai Oencia pašvaldībai.
Lūgumraksta iesniedzēja atzīmē, ka nopietni cietusi arī Valle del Rio Selmo unikālā 
ekosistēma, kas atrodas Oencia un kuru aizsargā Spānijas tiesību akti. Lūgumraksta 
iesniedzēja apgalvo, ka karjeru darbība nav pārtraukta, lai gan vietējās iestādes ir atzinušas, ka 
tā ir nelikumīga. Lūgumraksta iesniedzēja informē, ka karjeri darbojas, pamatojoties uz 
nelikumīgām atļaujām, kuras piešķīrusi Oencia pašvaldība. Lūgumraksta iesniedzēja, kuras 
centieni panākt risinājumu valsts līmenī nav snieguši rezultātu, lūdz Eiropas Parlamentu 
izmeklēt šo jautājumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 10. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja lūdz slēgt atklātos degakmens karjerus, kas nelegāli darbojas 
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Arnaldo ciematā Oencia pašvaldībā, Leonas provincē, Kastīlijas un Leonas autonomajā 
apgabalā, Spānijā.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas teikto karjeru darbība ir radījusi neatgriezenisku 
kaitējumu tuvumā esošajām ēkām, kā arī visai Oencia pašvaldībai. Viņa uzsver, ka šī darbība 
negatīvi ietekmē Valle del Río Selmo ekosistēmu un apgalvo, ka karjeri darbojas, pamatojoties 
uz atļaujām, kuras nelikumīgi piešķīrusi Oencia pašvaldība. Turklāt viņa norāda, ka 
iespējamos plānos ir šo raktuvju izmantošanas palielināšana, un apgalvo, ka reģionālās varas 
iestādes neiejaucas, lai izvairītos no šīs situācijas.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisija ir izvērtējusi lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju, ņemot vērā Eiropas 
Kopienas (EK) tiesību aktus, kas varētu būt piemērojami šajā gadījumā.

Direktīvā 85/337/EEK1, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK2 un Direktīvu 2003/35/EK3

(pazīstama kā Ietekmes uz vidi novērtējuma vai IVN direktīva), ir paredzēti noteikumi IVN 
veikšanai noteiktiem valsts un privātiem projektiem.

IVN direktīvā nodalīti tā dēvētie I pielikuma projekti, kuriem IVN procedūra jāveic vienmēr, 
un II pielikuma projekti, attiecībā uz kuriem dalībvalstis, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi 
un/vai atbilstīgi dalībvalsts noteiktajiem limitiem vai kritērijiem, nosaka, vai projektam jāveic 
IVN novērtējums. Veicot katra konkrētā gadījuma pārbaudi vai nosakot robežvērtības vai 
kritērijus, jāņem vērā direktīvas III pielikumā noteiktie attiecīgie atlases kritēriji. Tie ietver 
projekta, tā norises vietas īpatnības un iespējamās ietekmes īpatnības.

Tādēļ I pielikumā minētajiem projektiem IVN procedūra jāveic obligāti. Attiecībā uz 
II pielikumā minētajiem projektiem dalībvalstīm pirms izstrādes atļaujas piešķiršanas ir 
jānosaka, vai tie varētu radīt būtisku ietekmi uz vidi.

Jānorāda, ka „raktuves un atklātie karjeri” ir iekļauti kā ieguves rūpniecības projekti IVN 
direktīvas II pielikuma 2. punkta a) apakšpunktā. Svarīgi atzīmēt, ka saskaņā ar II pielikuma 
13. punktu, pašreizējo projektu, kas uzskaitīti I un II pielikumā, paplašināšanai, kas jau ir 
apstiprināti, paveikti vai veikšanas procesā, kuri var radīt būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, 
jāveic jauna IVN procedūra.

IVN procedūra nodrošina to, ka projektu ietekme uz vidi tiek konstatēta un novērtēta, pirms 
kompetentā varas iestāde ir piešķīrusi atļauju (pazīstama kā attīstības saskaņošana).
Sabiedrība var izteikt savu viedokli, un visas sabiedriskās apspriešanās ir jāņem vērā.
Sabiedrība arī būtu jāinformē par attīstības saskaņošanas saturu.

                                               
1 OV L 175, 5.7.1985.
2 OV L 073, 14.3.1997.
3 OV L 156, 25.6.2003.
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Attiecībā uz ES Dabas direktīvām (Putnu direktīva 79/409/EEK1 un Dzīvotņu direktīva 
92/43/EEK2) jāatzīmē, ka tās būtu piemērojamas, ja attiecīgajam projektam varētu būt 
ievērojama ietekme uz kādu Natura 2000 teritoriju. Tādā gadījumā IVN procedūra varētu būt 
lietderīgs instruments, lai piemērotu Dzīvotņu direktīvas 6. pantā noteiktās prasības un 
aizsardzības pasākumus.

Secinājumi

Komisija ir pieprasījusi informāciju no kompetentajām Spānijas varas iestādēm par attiecīgo 
prasību ievērošanu saskaņā ar EK vides tiesību aktiem. Īpaši Komisija Spānijas varas 
iestādēm jautāja to, kā tās ir piemērojušas IVN direktīvas noteikumus šajā gadījumā.

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par turpmāko šīs lietas attīstību.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2011. gada 6. maijā

Saskaņā ar pieejamo informāciju reģionālais ombuds (Procurador del Común) ir sācis 
izmeklēšanu šajā lietā, norādot, ka Spānijas kompetentās iestādes nav pievērsušās šā 
jautājuma noregulēšanai.

Komisijas dienesti ir pieprasījuši kompetentajām Spānijas pašvaldības un reģionālajām 
iestādēm sniegt papildu informāciju, lai iepazītos ar šā karjera darbības faktisko situāciju, tā 
iespējamo legalizāciju un plānoto paplašināšanu, kā arī pieņemtajiem pasākumiem nolūkā 
ievērot piemērojamos tiesību aktus. Komisijas dienesti arī prasījuši informāciju par citu šīs 
pašvaldības degakmens karjeru stāvokli. Šī informācija ir vajadzīga, lai pabeigtu pārbaudi šajā 
lietā.

5. Komisijas atbilde (REV II), kas saņemta 2012. gada 16. martā

Spānijas iestādes, atbildot uz Komisijas dienestu pieprasījumu, ir sniegušas papildu 
informāciju. Šīs iestādes ir nosūtījušas divus ziņojumus, kurus attiecīgi sagatavojušas 
Kastīlijas un Leonas autonomā apgabala institūcijas, proti, Reģionālais rūpniecības, 
tirdzniecības un tūrisma departaments un Reģionālais vides departaments. Tās arī nosūtījušas 
lēmuma kopiju, ko šajā jautājumā pieņēmis Reģionālais ombuds (Procurador del Común).

Vietējais raktuvju dienests, kas pakļauts Reģionālā rūpniecības, tirdzniecības un tūrisma 
departamenta Enerģētikas un raktuvju ģenerāldirektorātam, sniedz informāciju par šīs zonas 
degakmens karjeriem un raktuvēm, tostarp par šajā lūgumrakstā minētajiem karjeriem. Šim 
karjeram (Nano y otras, Nr. 9454) 2001. gada 10. aprīlī ir izsniegta atļauja, kā arī tā rīcībā ir 
attiecīgs sanācijas plāns. Reģionālās iestādes paskaidroja, ka pēc tam, kad tika saņemtas 
iedzīvotāju sūdzības par šā uzņēmuma veiktajiem spridzināšanas darbiem, kompetentās 
iestādes veica pārbaudes, lai novērstu apdraudējumu Arnado ciematam un tā apkārtnei.
Turklāt pēc regulāro pārbaužu veikšanas šajos ieguves karjeros, iepriekšējos gados tika 

                                               
1 OV L 103, 25.4.1979.
2 OV L 206, 22.7.1992.
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izvirzīti dažādi nosacījumi, jo īpaši attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu. Reģionālās 
iestādes norāda, ka pašlaik pret šo uzņēmumu notiek disciplinārā procedūra par izvirzīto 
nosacījumu neievērošanu, kas raktuvju drošības apsvērumu dēļ ietver darbu pārtraukšanu 
ārpus atļautās zonas, kā arī daļēji atļautajā zonā.

Spānijas iestādes piebilst, ka konkrētais uzņēmums ir lūdzis pagarināt 2001. gadā saņemto 
atļauju, kā arī palielināt pašreizējās ieguves apmērus. Turklāt šim projektam pašlaik piemēro 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, ko veic Reģionālais vides departaments, ņemot vērā 
Reģionālās vides aizsardzības komisijas norādījumus. Jau ir notikusi sabiedriskā apspriešana 
par ietekmes uz vidi pētījumu.

Vides iestādes ir iesniegušas arī informāciju par vides pasākumiem, kas veikti dažādos 
degakmens karjeros Oencia pašvaldībā.

Bez tam Spānijas iestādes ir iesniegušas lēmuma kopiju, ko pieņēmis Kastīlijas un Leonas 
ombuds (Procurador del Común) saistībā ar sūdzību Nr. 20081440 par degakmens karjeriem, 
kas ir šā lūgumraksta temats. Reģionālais ombuds ir paudis gandarījumu par to, ka reģiona 
kompetentās iestādes ir pieņēmušas nepieciešamos pasākumus, lai novērstu sūdzībā izklāstītās 
problēmas un sāktu procedūru nolūkā uzlikt sankcijas degakmens ieguves uzņēmumam, jo ir 
konstatēti Kastīlijas un Leonas reģionālā vides aizsardzības likuma 11/2003 administratīvi 
pārkāpumi.

Secinājums

No lietas materiāliem izriet, ka Spānijas kompetentās iestādes ir veikušas nepieciešamos 
pasākumus, lai tiktu ievēroti piemērojamie vides tiesību akti.


