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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0255/2019 af I.R.S., spansk statsborger, på vegne af partiet 
Izquierda Unida i Cantabrien, om mulige uregelmæssigheder i forbindelse 
med tildeling af en prospekteringslicens til minedrift i Cantabrien 

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer til, at der gennemføres en undersøgelse af, om Cantabriens regionale 
regering har handlet i overensstemmelse med EU-lovgivningen, da den gav sin godkendelse til 
Salia-prospekteringsprojektet. Andrageren hævder, at følgende direktiver er blevet overtrådt: 
direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på 
miljøet, direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter og direktiv 
2009/147/EF om beskyttelse af vilde fugle.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. juni 2019). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6, tidligere 
artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 15. oktober 2019

Kommissionen bemærker, at projekter, der bl.a. på grund af deres art, størrelse eller placering 
kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, i henhold til direktivet om vurdering af 
miljøvirkninger (VVM)1skal gøres til genstand for en konsekvensvurdering, inden der gives 
tilladelse. Prospekterings- eller forsøgsbrydningsprojekter, der omfatter dybdeboringer, kan 
være omfattet af bilag II, punkt 2, litra d), i VVM-direktivet, og i sådanne tilfælde skal de 
kompetente myndigheder afgøre, om det er nødvendigt at foretage en vurdering i henhold til 

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet (EØS-relevant tekst) , EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1–21.
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direktivet.

Kommissionen bemærker, at direktivet under alle omstændigheder giver mulighed for at få den 
materielle og processuelle lovlighed af enhver afgørelse truffet i forbindelse med en VVM-
procedure prøvet ved en domstol eller et andet uafhængigt og upartisk organ. 

Kommissionen påpeger, at medlemsstaterne er de kompetente myndigheder, der skal sikre 
beskyttelsen af Natura 2000-områder mod potentielt skadelige udvindingsaktiviteter i 
overensstemmelse med de gældende bestemmelser i habitat-2 og fugledirektivet3. 
Kommissionen har udarbejdet retningslinjer for, hvordan brydning af stenmaterialer og andre 
former for mineraludvinding kan forenes med EU's krav til biodiversitet og naturbeskyttelse4.

Kommissionen har herudover ikke været i stand til i denne sag at identificere et spørgsmål af 
større principiel betydning, fyldestgørende beviser for en generel praksis eller en systematisk 
misligholdelse af EU-retten. 

Konklusion 

Kommissionen ser sig lyset af ovenstående ikke i stand til at følge yderligere op på dette 
andragende.

2 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EFT L 206 af 
22.7.1992, s. 7-50.
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EUT 
L 20 af 26.1.2010, s. 7-25.
4 “Non-Energy Mineral Extraction and Natura 2000”.
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf

