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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0619/2006, της María José Sota Cueto, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
σχεδιαζόμενο λατομείο ασβέστη στην προστατευόμενη περιοχή άγριας χλωρίδας και 
πανίδας Monte Llusa (Κανταβρία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εκφράζει την ανησυχία της σχετικά με αίτηση που κατέθεσε η εταιρεία 
«EUROCALIZAS S.L.» για την εξόρυξη ασβεστόλιθου στην προστατευόμενη περιοχή 
άγριας χλωρίδας και πανίδας Monte Llusa της Κανταβρία, η οποία αποτελεί οικότοπο και 
καταφύγιο για πολυάριθμα είδη πανίδας και χλωρίδας, ορισμένα εκ των οποίων απειλούνται 
με εξαφάνιση, καθώς και τόπο φωλεοποίησης, αναπαραγωγής και προσωρινής ανάπαυσης για 
επαπειλούμενα είδη πτηνών. Επιπλέον, στα σπήλαια της εν λόγω περιοχής εντοπίζεται 
πλούσια αρχαιολογική κληρονομιά και είναι ζωτικής σημασίας σε ό,τι αφορά την 
εξοικονόμηση υδάτινων πόρων από παρακείμενα ρεύματα και πηγές. Η αναφέρουσα 
εκφράζει βαθύτατες ανησυχίες, δεδομένου ότι οι προηγούμενες αιτήσεις της εταιρείας έχουν 
γίνει στο σύνολό τους δεκτές, παρά το γεγονός ότι ορισμένες εξ αυτών εκκρεμούν ενώπιον 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Γαλικίας. Η αναφέρουσα εκφράζει τον φόβο ότι η έγκριση 
του σχεδίου θα αποτελεί παραβίαση τουλάχιστον των ακόλουθων οδηγιών: οδηγία 
79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων 
πτηνών, οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και οδηγία 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Δεκεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαΐου 2007.
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I. Ιστορικό/Περίληψη των πραγματικών περιστατικών

Η «EUROCALIZAS S.L.» έχει υποβάλει αίτηση στην κυβέρνηση της Κανταβρία (Ισπανία) 
για τη χορήγηση άδειας εξόρυξης, ως αποτέλεσμα των αδειών έρευνας (ANOLE 16521 και 
ANOLE 3), για την εξόρυξη αδρανών υλικών (ασβεστόλιθου) στο Monte Llusa, σε έδαφος 
που ανήκει στους δήμους Ribamontán al Monte, Hazas de Cesto, και Solórzano.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Κανταβρία εξέδωσε απόφαση στις 14 Φεβρουαρίου 2003 
σχετικά με τη διοικητική προσφυγή αριθ. 655/2001 εναντίον της πρώτης άδειας έρευνας. 
Αυτή η απόφαση έκανε εν μέρει αποδεκτή την προσφυγή και έκρινε ότι η άδεια έρευνας θα 
έπρεπε να περιορίζεται σε περιοχές οι οποίες δεν είχαν χαρακτηριστεί ως ειδικές ζώνες 
προστασίας.

Οι ασυνήθεις επεκτάσεις που χορηγήθηκαν και για τις δύο άδειες έρευνας εξετάζονται επί του 
παρόντος από τα δικαστήρια, ενώ εκκρεμεί απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της 
Κανταβρία.

Ως αποτέλεσμα των δύο αδειών έρευνας, η «EUROCALIZAS S.L.» έχει υποβάλει αίτηση για 
τη χορήγηση άδειας εξόρυξης από το περιφερειακό υπουργείο Βιομηχανίας της Κανταβρία. Ο 
συγκεκριμένος φορέας έκανε αποδεκτό το αίτημα και ζήτησε από το περιφερειακό υπουργείο 
Περιβάλλοντος να κινήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες περιβαλλοντικής εκτίμησης. 
Ακολούθως θα προβεί στην έκδοση δήλωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το σχέδιο. 
Τούτη είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την υφιστάμενη περιφερειακή νομοθεσία, λόγω του 
είδους της δραστηριότητας με την οποία σχετίζεται το εν λόγω σχέδιο. 

II. Η αναφορά

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι η χορήγηση άδειας για το εν λόγω σχέδιο εξόρυξης 
ασβεστόλιθου συνιστά παραβίαση των ακόλουθων κοινοτικών οδηγιών:

− οδηγία 79/409/EΟΚ της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων 
πτηνών·1

− οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας·2

− οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων3.

Η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει τα κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να μην επιτρέψει στην κυβέρνηση της Κανταβρία να εγκρίνει και να χορηγήσει 
άδεια για την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και να επιβάλει τις δέουσες κυρώσεις.

III. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

  
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σελ. 7-50.
2 ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σελ. 1-18.
3 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σελ.1-73.
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Στα έγγραφα που επισυνάπτονται στην αναφορά περιγράφονται οι φυσικοί οικότοποι και τα 
είδη που υπάρχουν στην περιοχή. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η περιοχή που 
ενδεχομένως θίγεται από το σχέδιο δεν βρίσκεται πλησίον καμίας ζώνης ειδικής προστασίας 
του δικτύου Natura 2000 ή τόπου κοινοτικής σημασίας. Ως εκ τούτου, οι διατάξεις του 
άρθρου 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους δεν είναι εφαρμόσιμες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε η αναφέρουσα, βρίσκεται σε εξέλιξη η δέουσα 
περιβαλλοντική εκτίμηση, όπως απαιτείται από την περιφερειακή και κοινοτική νομοθεσία. 

Όσον αφορά ενδεχόμενη παραβίαση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ με την οποία θεσπίζεται 
πλαίσιο κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, η Επιτροπή θεωρεί ότι 
πρέπει να υπάρξει εκτίμηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων της εγκεκριμένης εξορυκτικής 
δραστηριότητας στην ανατροφοδότηση των υπόγειων υδάτων και στην άντληση υδάτων που 
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση από μια πηγή. Συγκεκριμένα, η εν λόγω οδηγία 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την ισορροπία μεταξύ της άντλησης και της 
ανατροφοδότησης των υπόγειων υδάτων (άρθρο 4, παράγραφος 1 στοιχείο β, σημείο ii)) με 
στόχο την επίτευξη καλής κατάστασης των υπόγειων υδάτων (στην προκειμένη περίπτωση 
της ποσοτικής) έως το 2015. Αυτό συνεπάγεται ότι η άδεια εξόρυξης θα πρέπει να 
αποδεικνύει ότι οι δραστηριότητες δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της 
οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα σχετικά με την ποσοτική κατάσταση των υπόγειων υδάτων. 
Εντούτοις, η αναφέρουσα δεν έχει προσκομίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν σχετική 
παράλειψη στην προκειμένη περίπτωση.

IV. Συμπεράσματα

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Επιτροπή κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος να θεωρεί 
ότι η κοινοτική νομοθεσία δεν εφαρμόζεται ορθά. 


