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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 0371/2006, José Francisco Fernández Gatón, Espanjan kansalainen, 
"Plataforma Filón Verde" -yhdistyksen puolesta, uusien kaivoshankkeiden 
aiheuttamasta uhasta Castilla-Leónissa sijaitseville yleishyödyllisille alueille

Vetoomus nro 0388/2006, E.M.G.M., Espanjan kansalainen, "Alto Silin" 
yleishyödyllisellä alueella sijaitsevan avolouhoksen direktiivien 92/43/EY ja 97/11/EY 
vastaisuudesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta nro 0371/2006

Vetoomuksen esittäjä vakuuttaa, että useat yleishyödylliset alueet, jotka on osoitettu myös 
lintujensuojelualueiksi, ovat uhattuina uusien avolouhoshankkeiden vuoksi, joiden avulla on 
tarkoitus hyödyntää hiiliesiintymiä Castilla-Leónissa. Lisäksi hän väittää, että hankkeen 
yhteydessä tehdyssä ympäristövaikutusten arvioinnissa on sääntöjenvastaisuuksia. Yhdistys 
on saanut aikaan tiettyjen hyväksymismenettelyjen väliaikaisen peruuttamisen Valladolidin 
korkeimmassa oikeudessa. Vetoomuksen esittämisen hetkellä ei asiassa ollut vielä annettu 
muita tuomioita.

Yhteenveto vetoomuksesta nro 0388/2006

Vetoomuksen esittäjä valittaa, että maanalaisen kaivostoiminnan tilalle on Castilla-Leónissa 
sijaitsevan Sil-joen alueella tullut yhä enemmän avolouhostoimintaa, joka aiheuttaa 
maisemalle korjaamattomia vahinkoja. Korjaavat toimet ovat riittämättömiä tai jopa 
olemattomia. Tämän lisäksi ympäristövaikutuksia koskevat tutkimukset ovat hänen mukaansa 
puutteellisia ja niitä on muuteltu.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomukset otettiin käsiteltäviksi 21. syyskuuta 2006 ja 22. syyskuuta 2006. Komissiota 
pyydettiin toimittamaan tietoja (työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti).
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3. Komission vastaus, saatu 28. helmikuuta 2007

"Vetoomusten taustaa

Vetoomukset nro 371/2006 ja nro 388/2006 koskevat useita meneillään olevia menettelyjä, 
joiden tarkoituksena on myöntää avolouhoslupia Villablinon ja Cabrillanesin kunnissa, jotka 
sijaitsevat Léonin maakunnassa olevassa Lacianan laaksossa Castilla y Leónin autonomisella 
alueella Espanjassa. Avolouhokset saattavat vaikuttaa Natura 2000 -alueeseen liitettäviksi 
tarkoitettuihin kohteisiin.

Vetoomuksen esittäjän mukaan uudet hankkeet vaikuttaisivat alueeseen, jonka Espanjan 
viranomaiset ovat osoittaneet luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetussa neuvoston 
direktiivissä 79/409/ETY1 tarkoitetuksi lintujen erityissuojelualueeksi, ja yhteisön tärkeänä 
pitämään "Alto Silin" alueeseen, joka mainitaan luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY2 mukaisessa Atlantin 
luonnonmaantieteellistä vyöhykettä koskevassa, tammikuussa 2004 tehdyssä komission 
päätöksessä.

Vetoomuksen esittäjät tuovat esiin hankkeiden mahdollisia vaikutuksia asuinalueisiin ja
ensisijaisesti suojeltaviin lajeihin sekä niiden kumulatiivisen luonteen.

Komission kommentti

Komissio tutkii tällä hetkellä valitusta nro 2001/4194, joka koskee yhteisön 
ympäristöoikeuden mahdollista virheellistä soveltamista myönnettäessä lupa kahdelle 
mainitulle kaivokselle. Valituksessa otetaan huomion ympäristövaikutusten arviointia 
koskevat velvoitteet, joista säädetään tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista annetussa neuvoston direktiivissä 85/337/ETY3, sellaisena 
kuin se on muutettuna direktiiveillä 97/11/EY ja 2003/35/EY, ja velvoitteet, joista säädetään
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetussa neuvoston 
direktiivissä 92/43/ETY.

Komissio ja Espanjan viranomaiset ovat vaihtaneet tapauksen puitteissa paljon tietoja
kaivosten mahdollisista vaikutuksista asuinalueisiin ja ensisijaisesti suojeltaviin lajeihin sekä 
korjaavista ja korvaavista toimista, joita Espanjan viranomaisten olisi tehtävä näiden 
vaikutusten minimoimiseksi. Asiakirjat ovat parhaillaan tutkittavina komissiossa.

Komissio ilmoittaa vetoomusvaliokunnalle asian käsittelyn etenemisestä."

  
1 EYVL L 103, 25.4.1979.
2 EYVL L 206, 22.7.1992.
3 EYVL L 175, 5.7.1985.
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