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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 0371/2006, ingediend door José Francisco Fernández Gatón (Spaanse
nationaliteit), namens het 'Plataforma Filón Verde', over de bedreiging door nieuwe 
mijnprojecten in Castilla y León van plaatsen die voor de Gemeenschap van belang zijn

Verzoekschrift nr. 0388/2006, ingediend door E.M.G.M. (Spaanse nationaliteit), over de 
onverenigbaarheid van dagbouwmijnen in het gebied van communautair belang ‘Alto 
Sil’ met de Richtlijnen 92/43/EG en 97/11/EG

1. Samenvatting van het verzoekschrift 0371/2006

Verzoeker stelt dat verschillende gebieden die voor de Gemeenschap van belang zijn die 
tevens zijn aangewezen als speciale beschermde gebieden voor vogels, worden bedreigd door 
nieuwe projecten betreffende de ontginning van kolen in dagbouw in Castilla y León, en dat 
zich bovendien onregelmatigheden hebben voorgedaan in de milieueffectrapportage van dit 
project. De vereniging heeft bepaalde goedkeuringsprocedures in het hooggerechtshof in 
Valladolid gehad, die tijdelijk zijn opgeschort; verdere besluiten waren nog hangende toen het 
verzoekschrift werd ingediend.

Samenvatting van het verzoekschrift 0388/2006

Verzoeker klaagt erover dat wegens de huidige crisis in de Spaanse kolensector de 
ondergrondse mijnbouw in het rivierbekken van de Sil in Castilla-León steeds meer wordt 
vervangen door dagbouwmijnen, waardoor het landschap onomkeerbaar wordt beschadigd. 
Herstelmaatregelen zijn ontoereikend of geheel afwezig. Verder zijn de onderzoeken naar 
milieuverenigbaarheid onvolledig en de uitkomsten ervan weerlegd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 september 2006 en op 22 september 2006. De Commissie is om 
inlichtingen verzocht (artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2007.
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Geschiedenis / verzoekschrift

Verzoekschriften nr. 371/2006 en 388/2006 hebben betrekking op een aantal hangende 
procedures om toelating te krijgen voor dagbouwmijnen in de Spaanse gemeentes Villablino 
en Cabrillanes in de Laciana-vallei in de provincie León, gelegen in de autonome regio 
Castilië-León, die bepaalde terreinen bedoeld voor opname in het Natura 2000-netwerk in 
gevaar zouden kunnen brengen.

Volgens verzoeker zouden deze nieuwe projecten de speciale beschermingszone (SBZ) voor 
vogels in gevaar brengen die de Spaanse autoriteiten hebben aangewezen overeenkomstig 
Richtlijn 79/409/EEG1 van de Raad inzake het behoud van de vogelstand, alsook het gebied 
van communautair belang (GCB) 'Alto Sil' dat wordt vermeld in het besluit van de Commissie 
inzake de Atlantische biogeografische regio dat is genomen in januari 2004 conform de 
bepalingen van Richtlijn 92/43/EEG2 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en 
de wilde flora en fauna.

Verzoekers stellen mogelijke belangrijke gevolgen van bovengenoemde projecten voor 
prioritaire habitats en soorten alsook de cumulatieve aard ervan aan de orde.

Commentaar van de Commissie

De Commissie behandelt momenteel klacht 2001/4194 omtrent de eventuele foute toepassing 
van het communautair milieurecht bij de toelating van twee van de bovengenoemde 
ontginningen wat betreft de verplichting tot een milieueffectrapportage krachtens Richtlijn 
85/337/EEG3 van de Raad betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten, die is gewijzigd door Richtlijn 97/11/EG en Richtlijn 2003/35/EG, en 
wat betreft de verplichtingen bepaald in Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.

Omtrent deze zaak is er al verscheidene malen informatie uitgewisseld tussen de Commissie 
en de Spaanse autoriteiten over de mogelijke gevolgen van deze ontginningen voor de 
prioritaire habitats en soorten, alsook over corrigerende en compensatiemaatregelen die 
moeten getroffen worden door de Spaanse autoriteiten om deze gevolgen te beperken. Deze 
documenten worden momenteel geanalyseerd door de Commissie.

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte brengen van verdere 
ontwikkelingen in het dossier.
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