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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

José Francisco Fernández Gatón, spanyol állampolgár által a „Plataforma Filón Verde” 
nevében benyújtott, 0371/2006. számú petíció a Castilla y León-ban közérdekű 
területeket érintő, új bányászati projektek általi veszélyekről

E.M.G.M., spanyol állampolgár által benyújtott, 0388/2006. számú petíció az „Alto Sil” 
közérdekű területen kőbányának a 92/43/EK és a 97/11/EK irányelvvel való 
összeegyeztethetetlenségéről

1. A 0371/2006. sz. petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kijelenti, hogy több közérdekű területet, amelyek egyúttal kijelölt 
különleges madárvédelmi területek, veszélyeztetnek az új külszíni szénbányászati projektek 
Castilla y León-ban. Ezenkívül kijelenti, hogy szabálytalanságok vannak az e projekt 
keretében elkészített környezetihatás-tanulmányban. Az egyesület elérte a valladolidi
legfelsőbb bíróságon, hogy egyes jóváhagyási eljárásokat időlegesen felfüggesszenek. A 
petíció benyújtásakor nem született még más határozat.

A 0388/2006. sz. petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt panaszolja, hogy a Sil folyó területén (Castilla-León) folytatott föld 
alatti bányászatot egyre inkább a külszíni bányászat váltja fel, ami helyrehozhatatlan károkat 
okoz a tájban. A helyreállítási intézkedések nem kielégítők, sőt egyáltalán nem is léteznek. 
Ezenkívül a környezetihatás-tanulmány hiányosak és meghamisítottak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. szeptember 21. és 2006. szeptember 22. Felkérik a 
Bizottságot, hogy (az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson 
tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól 2007. február 28-án kapott válasz.

Történeti áttekintés / A petíció

A 371/2006. és 388/2006. számú petíció a spanyolországi Castilla y León autonóm 
közösségben León tartományban a Laciana-völgyben található Villablino és Cabrillanes 
községekben külszíni bányák engedélyezésére irányuló több eljárásra vonatkozik, s e bányák 
érinthetnek a Natura 2000 hálózatba bevonni szánt területeket.

A petíció benyújtója szerint ezek az új projektek érintenék a spanyol hatóságok által a vadon 
élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK tanácsi irányelv1 alapján kijelölt különleges 
madárvédelmi területeket és a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelvnek2 megfelelően a 2004. januárban hozott, 
az atlanti bioföldrajzi régióról szóló tanácsi határozatban szereplő „Alto Sil”-i közösségi 
jelentőségű természeti területet.

A petíció benyújtója hangsúlyozza az említett projektek azon jelentős hatásait, amelyeket az 
élőhelyekre és a veszélyeztetett fajokra gyakorolhatnak, valamint e hatások halmozott 
jellegét.

A Bizottság megjegyzése

A Bizottság jelenleg vizsgálja a 2001/4194. számú panaszt, amely a közösségi 
környezetvédelmi jognak az említett bányák közül kettő engedélyezésekor történt esetleges 
helytelen alkalmazására vonatkozik a 97/11/EK irányelvvel és a 2003/35/EK irányelvvel 
módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 
szóló 85/337/EGK irányelv3 értelmében és a vadon élő állatok és növények védelméről szóló
92/43/EGK irányelvvel előírt környezetihatás-tanulmányra vonatkozó kötelezettségeket 
illetően.

Ebben az ügyben többször történt különböző információcsere a Bizottság és spanyol 
hatóságok között az e bányáknak az élőhelyeket és a veszélyeztetett fajokat érintő esetleges 
hatásairól, valamint az e hatások minimalizálása céljából a spanyol hatóságok által 
elfogadandó jogorvoslati és ellentételezési intézkedésekről. A Bizottság jelenleg elemzi 
ezeket a dokumentumokat.

A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot az ügy fejleményeiről.

  
1 HL L 103., 1979.4.25.
2 HL L 206., 1992.7.22.
3 HL L 175., 1985.7.5.
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