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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0371/2006, του José Francisco Fernández Gatón, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Plataforma Filón Verde», σχετικά με τους τόπους κοινοτικής 
σημασίας που απειλούνται από τα νέα έργα κατασκευής ορυχείων στην περιφέρεια 
Castilla y León

Αναφορά 0388/2006, του E.M.G.M., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ασυμβατότητα με τις οδηγίες 92/43/ΕΚ και 97/11/ΕΚ ενός λατομείου στη ζώνη γενικού 
ενδιαφέροντος «Alto Sil»

1. Περίληψη της αναφοράς 0371/2006

Ο αναφέρων διατείνεται ότι αρκετοί τόποι κοινοτικής σημασίας που έχουν επίσης 
χαρακτηριστεί ζώνες ειδικής προστασίας για πτηνά απειλούνται από νέα έργα 
ανθρακωρυχείων επιφανείας στην κοινότητα Castilla y León, και ότι, επιπλέον, υπάρχουν 
παρατυπίες στη ,μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου αυτού. Η ένωση προέβη 
σε προσωρινή αναστολή ορισμένων διαδικασιών έγκρισης στο ανώτερο δικαστήριο του 
Valladolid· οι περαιτέρω αποφάσεις ήταν ακόμη σε εκκρεμότητα κατά την υποβολή της 
αναφοράς.

Περίληψη της αναφοράς 0388/2006

Ο αναφέρων εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η υπόγεια εξορυκτική εκμετάλλευση 
στη ζώνη του ποταμού Sil (Castilla-León) αντικαθίσταται σταδιακά από μια υπαίθρια 
εκμετάλλευση, η οποία προκαλεί ανεπανόρθωτες ζημίες στο τοπίο. Τα μέτρα αποκατάστασης 
είναι ανεπαρκή, ή μάλλον ανύπαρκτα. Εξάλλου, οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
φέρονται να είναι ελλιπείς και να έχουν αλλοιωθεί.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Σεπτεμβρίου 2006 και στις 22 Σεπτεμβρίου 2006. Η 
Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2007.

Ιστορικό/ Η αναφορά

Οι αναφορές αριθ. 371/2006 και 388/2006 αφορούν ορισμένες διαδικασίες εν εξελίξει που 
αποσκοπούν στην αδειοδότηση των υπαίθριων ορυχείων στους δήμους Villablino και 
Cabrillanes στην κοιλάδα Laciana, επαρχία León, αυτόνομη κοινότητα της Castilla y León 
της Ισπανίας, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τις τοποθεσίες που προορίζονται για ένταξη 
στο δίκτυο Natura 2000.

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, αυτά τα νέα σχέδια θα επηρεάσουν τη ζώνη ειδικής 
προστασίας για τα πτηνά (ΖΕΠ) που έχει χαρακτηριστεί από τις ισπανικές αρχές δυνάμει της 
οδηγίας 79/409/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, και τον 
τόπο κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) του «Alto Sil» που περιλαμβάνεται στην απόφαση της 
Επιτροπής σχετικά με την ατλαντική βιογεωγραφική περιοχή, η οποία εκδόθηκε τον 
Ιανουάριο του 2004 σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ2 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Οι αναφέροντες θίγουν τις πιθανές σημαντικές επιπτώσεις των εν λόγω σχεδίων στους 
οικοτόπους και στα είδη προτεραιότητας, καθώς και τον σωρευτικό τους χαρακτήρα.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος την καταγγελία 2001/4194 αναφορικά με την 
ενδεχόμενη πλημμελή εφαρμογή του περιβαλλοντικού κοινοτικού δικαίου κατά τη χορήγηση 
άδειας σε δύο από τις προαναφερθείσες εκμεταλλεύσεις όσον αφορά τις υποχρεώσεις 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δυνάμει της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ3 του 
Συμβουλίου για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων στο περιβάλλον όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ και από την οδηγία 
2003/35/ΕΚ, καθώς και όσες επιβάλλονται από την οδηγία 92/43/ΕΚ για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Η υπόθεση αυτή αποτέλεσε αντικείμενο μιας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της 
Επιτροπής και των ισπανικών αρχών όσον αφορά τις ενδεχόμενες επιπτώσεις αυτών των 
εκμεταλλεύσεων στους οικοτόπους και στα είδη προτεραιότητας, καθώς και τα διορθωτικά 
και αντισταθμιστικά μέτρα που πρέπει να υιοθετηθούν από τις ισπανικές αρχές προκειμένου 
να ελαχιστοποιηθούν αυτές οι επιπτώσεις. Αυτά τα έγγραφα βρίσκονται επί του παρόντος υπό 
εξέταση από την Επιτροπή.

Η Επιτροπή θα ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών για τις εξελίξεις στην υπόθεση.

  
1 ΕΕ L 103 της 25.04.1979.
2 ΕΕ L 206 της 22.07.1992.
3 ΕΕ L 175 της 5.07.1985.


