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Petiţia 0371/2006, depusă de José Francisco Fernández Gatón, de naţionalitate spaniolă, 
în numele „Plataforma Filón Verde”, privind ameninţarea pe care o reprezintă noile 
proiecte de exploatare minieră pentru zonele de interes general din Castilla-León. 

Petiţia 0388/2006, depusă de E.M.G.M., de naţionalitate spaniolă, privind 
neconformitatea cu directivele 92/43/CE şi 97/11/CE a unei cariere din zona de interes 
general „Alto Sil”. 

1. Rezumatul petiţiei 0371/2006

Petiţionarul afirmă că mai multe zone de interes general, stabilite, de asemenea, zone pentru 
protejarea păsărilor, sunt ameninţate de noile proiecte care au ca obiect exploatarea în carieră 
a zăcămintelor de cărbune din Castilla-León. Mai mult, acesta afirmă că există neregularităţi 
în ceea ce priveşte studiile de impact asupra mediului realizate în cadrul acestui proiect. 
Asociaţia a obţinut o suspendare temporară a anumitor proceduri de aprobare pe lângă Curtea 
Supremă din Valladolid. În momentul prezentării petiţiei, nicio altă hotărâre nu fusese încă 
emisă.

Rezumatul petiţiei 0388/2006

Petiţionarul condamnă faptul că exploatarea minieră subterană din zona fluviului Sil (Castilla-
León) este din ce în ce mai mult înlocuită cu o exploatarea în carieră, ceea ce cauzează 
prejudicii iremediabile peisajului. Măsurile de remediere sunt insuficiente, ba chiar 
inexistente. În plus, studiile de impact asupra mediului ar avea lipsuri şi ar fi fost manipulate.

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă la 21 septembrie 2006 şi 22 septembrie 2006. Comisia a fost invitată să 
furnizeze informaţii, în conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de 
procedură.
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2007.

Istoric / Petiţia 

Petiţiile nr. 371/2006 şi 388/2006 vizează un număr de proceduri în curs care au ca obiect 
autorizarea exploatărilor în carieră în oraşele Villablino şi Cabrillanes în valea Laciana, 
provincia León, în Comunitatea autonomă Castilla y León, din Spania, care ar putea afecta 
siturile destinate integrării reţelei Natura 2000.

În opinia petiţionarului, aceste proiecte noi vor afecta Zona de protejare specială pentru păsări 
(ZPS) desemnată de autorităţile spaniole în temeiul directivei nr. 79/409/CEE1 a Consiliului 
privind protejarea păsărilor sălbatice şi Zona de importanţă comunitară (ZIC) a „Alto Sil” care 
face obiectul deciziei Comisiei privind regiunea biogeografică atlantică, stabilită în luna 
ianuarie 2004, în conformitate cu dispoziţiile Directivei nr. 92/43/CEE2 privind conservarea 
habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică.

Petiţionarii semnalează posibilele incidenţe semnificative pe care respectivele proiecte le pot 
avea asupra habitatelor şi a speciilor prioritare, precum şi caracterul cumulativ al acestora.

Comentariul Comisiei 

Comisia a transmis la ora actuală plângerea nr. 2001/4194, privind eventuala aplicare 
necorespunzătoare a dreptului comunitar privind mediul înconjurător, cu ocazia autorizării 
celor două exploatări menţionate în ceea ce priveşte obligaţiile de evaluare a impactului 
asupra mediului înconjurător, în baza Directivei Consiliului nr. 85/337/CEE3 privind 
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin 
Directiva nr. 97/11/CE şi prin Directiva nr. 2003/35/CE, şi cele impuse prin Directiva nr. 
92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică.

Acest caz face obiectul diverselor schimburi de informaţii între Comisie şi autorităţile 
spaniole privind posibilele efecte ale acestor exploatări asupra habitatelor şi asupra speciilor 
prioritare, precum şi măsurile corective şi de compensare care trebuie adoptate de către 
autorităţile spaniole în vederea minimalizării acestor impacturi. Aceste documente fac, în 
prezent, obiectul unei analize efectuate de către Comisie.

Comisia va informa Comisia pentru petiţii în legătură cu progresele în acest dosar.

  
1 JO L 103 din  25.4.1979. 
2 JO L 206 din 22.7.1992. 
3 JO L 175 din 5.7.1985. 


