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Andragende 0619/2006 af María José Sota Cueto, spansk statsborger, om et planlagt 
kalkstensbrud i det beskyttede dyreområde Monte Llusa (Cantabria)

1. Sammendrag

Andrageren udtrykker bekymring over en ansøgning fra virksomheden EUROCALIZAS S.L.
angående kalkbrydning i det beskyttede dyreområde i Monte Llusa i Cantabria, som er et 
habitat og tilflugtssted for adskillige dyr og planter, hvoraf mange er udrydningstruet, foruden 
at fungere som yngleplads og periodevis hvileplads for truede fuglearter. Derudover 
indeholder hulerne en rig arkæologisk arv, og de er af stor vigtighed i forbindelse med 
anvendelse af vand fra nærliggende bække og kilder. Andrageren er især bekymret, fordi alle 
virksomhedens tidligere ansøgninger er blevet godkendt, selv om flere stadig afventer en 
afgørelse i den galiciske højesteret. Hun frygter, at godkendelsen af projektet vil overtræde 
mindst følgende direktiver: Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af 
vilde fugle, Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 
dyr og planter og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/60/EF om fastlæggelse af en 
ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. december 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. maj 2007.

I. Baggrund/sammendrag af de faktiske omstændigheder/historie

EUROCALIZAS S.L. har ansøgt regeringen i Cantabria (Spanien) om en bevilling til 
minedrift, som et resultat af forskningstilladelserne ANOLE 16521 og ANOLE 3 med henblik 
på udvinding af materialer (kalk) i Monte Llusa på et område, der tilhører kommunerne 
Ribamontán al Monte, Hazas de Cesto og Solórzano.
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Højesteret i Cantabria afsagde den 14. februar 2003 en dom angående den administrative 
klage nr. 655/2001 vedrørende den første forskningstilladelse. Denne dom accepterede delvist 
klagen og fandt, at forskningstilladelsen skulle begrænses til områder, som ikke var 
kvalificeret som særligt beskyttede områder.

De ekstraordinære udvidelser, som blev tildelt begge forskningstilladelser, undersøges for 
øjeblikket af domstolene, og man afventer en dom fra højesteret i Cantabria.

På baggrund af de to forskningstilladelser, har EUROCALIZAS S.L. ansøgt om en bevilling 
til minedrift hos det cantabriske regionale ministerium for industri. Dette organ har anerkendt 
forespørgslen og har anmodet det regionale ministerium for miljø om at påbegynde de 
krævede miljøvurderingsprocedurer. De vil derefter fremlægge en erklæring om projektets
miljømæssige påvirkninger. Dette er obligatorisk i henhold til eksisterende lovgivning på 
grund af den type aktiviteter, som er indeholdt i projektet.

II. Andragendet

Andrageren hævder, at godkendelsen af dette kalkmineprojekt overtræder følgende EU-
direktiver:

− Direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle;1

− Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter;2

− Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse 
af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger.3

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at træffe egnede foranstaltninger med henblik 
på at forhindre regeringen i Cantabria i at godkende og tillade implementeringen af dette 
projekt og indføre de passende sanktioner.

III. Kommissionens bemærkninger

De dokumenter, der er vedlagt andragendet, beskriver naturtyper og arter i området. De 
tilgængelige oplysninger angiver, at det område, som dette projekt siges at ville påvirke, ikke 
ligger tæt på nogen særligt beskyttede områder eller lokalitet af fællesskabsbetydning i 
henhold til Natura 2000. Derfor gælder bestemmelserne i artikel 6 i habitatdirektivet ikke.

Ifølge de oplysninger, som andrageren har opgivet, er de miljømæssige vurderinger undervejs, 
som det kræves i den regionale lovgivning og i fællesskabslovgivningen.

I forbindelse med en mulig overtrædelse af direktiv 2000/60/EF, som fastlægger en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, mener Kommissionen, at der er behov for en 

  
1 EFT L 206, 22.7.1992, s. 7-50.
2 EFT L 103, 25.4.1979, s. 1-18.
3 EFT L 327, 22.12.2000, s.1-73.
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vurdering af de tilladte mineaktiviteters påvirkninger af grundvandsdannelsen tillige med 
udvinding af drikkevand. Direktivet opfordrer især medlemsstaterne til at sikre balancen 
mellem udvinding og dannelse af grundvand (artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii), med henblik på 
at opnå en god grundvandstilstand (i dette tilfælde i forhold til kvantiteten) inden 2015. Dette 
betyder, at bevillingen til minedrift skal påvise, at aktiviteterne ikke udgør nogen fare for 
opnåelsen af vandrammedirektivets målsætninger om kvantitativ tilstand. Andrageren har 
imidlertid ikke fremvist dokumentation for at denne påvisning ikke findes i forbindelse med 
denne sag. 

IV. Konklusioner

På grundlag af de tilgængelige oplysninger, har Kommissionen ingen grund til at antage, at 
fællesskabslovgivningen ikke anvendes korrekt.


