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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0371/2006 af José Francisco Fernández Gatón, spansk statsborger, for 
"Plataforma Filón Verde", om den trussel, som nye minedriftsprojekter udgør for 
områder af generel interesse i Castilla-León

Andragende 0388/2006 af E.M.G.M., spansk statsborger, om uforeneligheden med 
direktiv 92/43/EF og 97/11/EF af et stenbrud i området af generel interesse "Alto Sil"

1. Sammendrag af andragende 0371/2006

Andrageren hævder, at flere områder af generel interesse, der også er udpeget som beskyttede 
områder for fugle, er truet af nye projekter, der tager sigte på udvinding af kulaflejringer 
under åben himmel i Castilla-León. Han hævder ligeledes, at der er uregelmæssigheder med 
hensyn til de miljøkonsekvensanalyser, man har foretaget i forbindelse med dette projekt. 
Sammenslutningen opnåede en midlertidig udsættelse af visse godkendelsesprocedurer ved 
højesteretten i Valladolid. På det tidspunkt, hvor andragendet blev indgivet, var der endnu 
ikke blevet truffet andre afgørelser i sagen.

Sammendrag af andragende 0388/2006

Andrageren beklager, at den underjordiske minedrift i området ved floden Sil (Castilla-León) 
i stadig større grad erstattes med udvinding under åben himmel, hvilket gør uoprettelig skade 
på landskabet. De foranstaltninger, der skal rette op på dette, er utilstrækkelige eller sågar 
ikke-eksisterende. Desuden er miljøkonsekvensanalyserne mangelfulde, og der er efter 
andragerens opfattelse blevet manipuleret med dem. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. og den 22 september 
2006). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2007.
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Baggrund for andragendet

Andragende nr. 371/2006 og 388/2006 omhandler nogle igangværende procedurer, som tager 
sigte på at give tilladelse til udvinding under åben himmel i kommunerne Villablino og  
Cabrillanes i Laciana-dalen (Léon-provinsen) i Spaniens selvstyrende region Castilla y León, 
og som risikerer at berøre lokaliteter, der skal medtages i Natura 2000-nettet. 

Ifølge andrageren vil disse nye projekter berøre det særligt beskyttede område for fugle, som 
de spanske myndigheder har udpeget i henhold til Rådets direktiv 79/409/EØF1 om 
beskyttelse af vilde fugle, og lokaliteten af fællesskabsbetydning (LAF) "Alto Sil", der er 
nævnt i Kommissionens beslutning om det atlantiske biogeografiske område, som blev 
vedtaget i januar 2004 i henhold til bestemmelserne i direktiv 92/43/EØF2 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter.

Andragerne gør opmærksom på de væsentlige konsekvenser, som disse projekter eventuelt vil 
få for naturtyper og prioriterede arter, og på, at de forstærker hinanden.

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen behandler i øjeblikket klage nr. 2001/4194 om en eventuel mangelfuld 
gennemførelse af EU's miljølovgivning ved tilladelsen til de to nævnte udvindingssteder, når 
det gælder pligten til at foretage en miljøkonsekvensvurdering i overensstemmelse med 
Rådets direktiv 85/337/EØF3 om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet, ændret ved direktiv 97/11/EF og direktiv 2003/35/EF, samt de 
forpligtelser, der fremgår af direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter.

Sagen har været genstand for flere informationsudvekslinger mellem Kommissionen og de 
spanske myndigheder, hvad angår disse udvindingssteders mulige konsekvenser for 
naturtyper og prioriterede arter, og hvad angår de korrigerende foranstaltninger og 
kompensationsforanstaltninger, som de spanske myndigheder skal træffe for at reducere disse 
konsekvenser mest muligt. Kommissionen undersøger i øjeblikket disse dokumenter.

Kommissionen vil underrette Udvalget for Andragender om sagens udvikling.

  
1 EFT L 103 af 25.04.1979.
2 EFT L 206 af 22.07.1992.
3 EFT L 175 af 5.07.1985.


