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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 0619/2006, María José Sota Cueto, Espanjan kansalainen, suunnitellusta 
kalkin louhinnasta Monte Llusan luonnonsuojelualueella (Cantabria)

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä ilmaisee huolensa EUROCALIZAS S.L. -yrityksen tekemästä 
hakemuksesta, joka koskee kalkin louhintaa Monte Llusan luonnonsuojelualueella (Cantabria). 
Kyseinen alue tarjoaa elinympäristön ja turvapaikan lukuisille eläin- ja kasvilajeille, joista osa 
on uhanalaisia lajeja, sekä pesimis-, lisääntymis- ja muuttolintujen levähdysalueen 
uhanalaisille linnuille. Tämän lisäksi alueen luolat sisältävät rikkaan arkeologisen perinnön ja 
alueella on suurta merkitystä lähistöllä sijaitsevien purojen ja lähteiden vesienhoidolle. 
Vetoomuksen esittäjä on erityisen huolestunut sen vuoksi, että kaikki kyseisen yrityksen 
aiemmat hakemukset on hyväksytty, vaikkakin osa niistä on edelleen käsiteltävänä Galician 
korkeimmassa oikeudessa. Vetoomuksen esittäjä pelkää, että hankkeen hyväksyminen 
tarkoittaa ainakin seuraavien direktiivien rikkomista: Luonnonvaraisten lintujen 
suojelemisesta 2. huhtikuuta 1979 annettu neuvoston direktiivi 79/409/ETY, luontotyyppien 
sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21. toukokuuta 1992 annettu 
direktiivi 92/43/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 23. lokakuuta 2000 antama 
direktiivi yhteisön vesipolitiikan puitteista.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 19. joulukuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 7. toukokuuta 2007

I Tausta/tiivistelmä

EUROCALIZAS S.L. -yritys on hakenut Cantabrian maakuntahallitukselta (Espanja) 
louhintalupaa, tutkimuslupien ANOLE 16521 ja ANOLE 3 johdosta, kalkin louhimiseksi 
Monte Llusassa alueella, joka kuuluu Ribamontán al Monten, Hazas de Ceston ja Solórzanon 
kunnille.
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Cantabrian korkein oikeus antoi tuomion 14. helmikuuta 2003 ensimmäisen tutkimusluvan 
vastaisesta valituksesta nro 655/2001. Tuomiossa valitus hyväksyttiin osittain, ja siinä 
todettiin, että tutkimuslupa olisi rajattava alueisiin, jotka eivät ole erityisiä suojelualueita.

Tuomioistuimet käsittelevät parhaillaan kummankin tutkimusluvan voimassaoloajan 
tavallisuudesta poikkeavaa pidentämistä, eikä Cantabrian korkein oikeus ole vielä antanut 
tuomioita. 

Molempien tutkimuslupien johdosta EUROCALIZAS S.L. on hakenut louhintalupaa 
Cangabrian alueellisesta teollisuusministeriöstä. Kyseinen elin on ottanut pyynnön 
käsiteltäväksi ja pyytänyt alueellista ympäristöministeriötä aloittamaan vaadittavat 
ympäristöarviointimenettelyt. Tämän jälkeen hankkeesta laaditaan ympäristövaikutusilmoitus.
Tätä vaaditaan nykyisen aluelainsäädännön nojalla hankkeen kohteena olevien toimien 
luonteen vuoksi. 

II. Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä väittää, että kalkin louhimista koskevan hankkeen salliminen rikkoisi 
seuraavia direktiivejä:

− luonnonvaraisten lintujen suojelemisesta 2. huhtikuuta 1979 annettu neuvoston 
direktiivi 79/409/ETY;1

− luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annettu 
neuvoston direktiivi 92/43/ETY;2

− yhteisön vesipolitiikan puitteista 23. lokakuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2000/60/EY.3

Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia ryhtymään tarvittaviin toimiin, jotta 
Cantabrian hallitusta estetään myöntämästä lupaa kyseisen hankkeen toteuttamiseksi ja 
asianmukaisten seuraamusten langettamiseksi.

III. Vetoomusta koskevat komission huomautukset

Vetoomukseen liitetyissä asiakirjoissa kuvaillaan alueen luontotyypit ja lajit. Toimitetuista 
tiedoista käy ilmi, että alue, johon hanke mahdollisesti vaikuttaa, ei sijaitse minkään Natura 
2000 -suojelualueen tai yhteisön tärkeänä pitämän alueen läheisyydessä. Tämän vuoksi 
luontotyyppidirektiivin 6 artiklan määräyksiä ei voida soveltaa.

Vetoomuksen esittäjän toimittamien tietojen mukaan tekeillä on alueellisessa ja yhteisön 
lainsäädännössä vaadittu asianmukainen ympäristöarviointi. 

Mitä tulee yhteisön vesipolitiikan puitteista annetun direktiivin 2000/60/EY mahdolliseen 
rikkomiseen, komissio katsoo, että on arvioitava, kuinka luvanvarainen kaivostoiminta 

  
1 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7–50.
2 EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1–18.
3 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1–73.
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vaikuttaa pohjaveden muodostumiseen ja vedenottoon lähteestä ihmisten käyttöön. 
Direktiivissä vaaditaan jäsenvaltioita erityisesti varmistamaan tasapaino vedenoton ja 
pohjaveden muodostumisen välillä tavoitteena saavuttaa pohjaveden hyvä tila viimeistään 
2015 (4 artiklan 1b kohdan ii alakohta). Näin ollen louhintaluvasta on käytävä ilmi, että 
kaivostoiminta ei vaaranna vesipuitedirektiivin tavoitteita pohjaveden määrän osalta. 
Vetoomuksen esittäjä ei ole kuitenkaan toimittanut todisteita, että näin ei olisi kyse tässä 
tapauksessa.

IV. Päätelmät

Vetoomuksen esittäjän toimittaman tiedon perusteella komissiolla ei ole mitään perustetta 
olettaa, että EU:n lainsäädäntöä ei ole sovellettu asianmukaisella tavalla. 


