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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0371/2006 złożona przez José Francisca Fernándeza Gatóna (Hiszpania), w 
imieniu Plataforma Filón Verde, w sprawie zagrożenia dla terenów mających znaczenie 
dla Wspólnoty, wynikającego z nowych przedsięwzięć wydobywczych w regionie 
Kastylia-León

Petycja 0388/2006 złożona przez E.M.G.M. (Hiszpania), w sprawie niezgodnego z 
dyrektywami 92/43/WE i 97/11/WE wydobycia odkrywkowego na terenie mającym 
znaczenie dla Wspólnoty ‘Alto Sil’

1. Streszczenie petycji 0371/2006

Składający petycję utrzymuje, że kilka terenów będących przedmiotem zainteresowania 
Wspólnoty, które zostały również wyznaczone jako obszary specjalnej ochrony ptaków, jest 
zagrożonych w wyniku nowych przedsięwzięć odkrywkowego wydobycia węgla w regionie 
Kastylia-León, a ponadto w ocenie oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko miały 
miejsce nieprawidłowości. Stowarzyszenie uzyskało zawieszenie niektórych procedur 
zatwierdzających w sądzie wyższej instancji w Valladolid; w chwili złożenia decyzji 
oczekiwano na podjęcie dalszych decyzji.

Streszczenie petycji 0388/2006

Składający petycję twierdzi, że w związku z obecnym kryzysem w górnictwie w Hiszpanii 
podziemne wydobycie węgla w dorzeczu rzeki Sil w regionie Kastylia-León coraz częściej 
ustępuje wydobyciu odkrywkowemu, co powoduje nieodwracalne szkody dla krajobrazu. 
Działania mające na celu usuwanie szkód są znikome lub w ogóle nie są podejmowane. 
Ponadto analizy zgodności prowadzonych działań z zasadami ochrony środowiska 
naturalnego są niekompletne i sfałszowane.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 21 września 2006 r. oraz 22 września 2006r. 
Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 28 lutego 2007 r.

Opis sytuacji / Petycja

Petycje 371/2006 i 388/2006 dotyczą licznych toczących się procedur, mających na celu 
zezwolenie na prowadzenie kopalni odkrywkowych w gminach Villablino i Cabrillanes 
znajdujących się w dolinie Laciana w prowincji León – będącej częścią regionu 
autonomicznego Kastylia-León (Hiszpania) – mogcych zaszkodzić obszarom, które mają 
zostać włączone do sieci Natura 2000.

Według składającego petycję wyżej wymienione nowe projekty mogą zaszkodzić obszarowi 
specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczonemu przez hiszpańskie władze zgodnie z 
dyrektywą Rady 79/409/EWG1 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, oraz obszarowi 
mającemu znaczenie dla Wspólnoty (SIC) ‘Alto Sil’, figurującemu w decyzji Komisji 
dotyczącej atlantyckiego regionu biogeograficznego przyjętej w styczniu 2004 zgodnie z 
postanowieniami dyrektywy 92/43/EWG2 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory.

Składający petycję zwracaja uwagę na możliwe istotne skutki ww. projektów na siedliska i 
gatunki priorytetowe, jak również ich łączny charakter.

Uwagi Komisji

Komisja przygotowuje obecnie skargę 2001/4194 w sprawie możliwego niewłaściwego
zastosowania prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska przy 
wydawaniu zezwolenia na dwa przedsięwzięcia wydobywcze z uwagi na obowiązek oceny 
oddziaływania na środowisko zgodnie z postanowieniami dyrektywy Rady 85/337/EWG3 w 
sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko naturalne zmienioną dyrektywą 97/11/WE i dyrektywą 2003/35/WE, oraz 
obowiązki nałożone dyrektywą 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory.

Sprawa ta była przedmiotem kilkakrotnej wymiany informacji między Komisją i władzami 
hiszpańskimi co do możliwych skutków tych przedsięwzięć wydobywczych na siedliska i 
gatunki priorytetowe, jak również co do środków korygujących i kompensujących, które 
powinny zastosować hiszpańskie władze w celu zmniejszenia tych skutków. Dokumenty te są 
obecnie analizowane przez Komisję.

Komisja poinformuje Komisję Petycji o dalszym rozwoju sytuacji w tej sprawie.

  
1 Dz.U. L 103 z 25.04.1979.
2 Dz.U. L 206 z 22.07.1992.
3 Dz.U. L 175 z 05.07.1985.


