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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A María José Sota Cueto, spanyol állampolgár által benyújtott 0619/2006 sz. petíció a 
Monte Llusa (Cantabria) védett természeti területen tervezett mészkőbányáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki az EUROCALIZAS S.L. vállalat által benyújtott 
arra irányuló kérelem kapcsán, hogy a cantabriai Monte Llusa védett természeti területen 
folytathasson mészkőbányászatot. Az említett terület élőhelyet és menedéket nyújt számos 
állat- és növényfaj számára, amelyek közül néhányat a kipusztulás fenyeget, emellett 
fészkelő-, párzási és átmeneti pihenőhelyként szolgál veszélyeztetett madárfajoknak. Ezen 
túlmenően a területen található barlangok gazdag régészeti örökséget rejtenek, és nagy 
jelentőséggel bírnak a környező patakok és források vizeinek megóvásában. A petíció 
benyújtója rendkívül aggasztónak tartja a helyzetet, mivel a vállalat által korábban benyújtott 
kérelmeket kivétel nélkül elfogadták, bár a galíciai legfelsőbb bíróság néhányról még nem 
döntött. A petíció benyújtója attól tart, hogy a projekt jóváhagyása legalább az alábbi 
irányelveket sérti: a vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK 
tanácsi irányelv, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv, és a vízvédelmi politika 
területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 
2006/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. december 19. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. május 7-én kapott válasz.

I. Háttér/A tények összegzése/Előzmények
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Az EUROCALIZAS S.L. Cantabria (Spanyolország) kormányától az ANOLE 16521 és 
ANOLE 3 kísérleti engedélyek alapján bányászati engedélyt kért, hogy Monte Llusában 
ásványi anyagokat (mészkövet) termeljen ki, a Ribamontán al Monte, Hazas de Cesto és 
Solórzano teleülésekhez tartozó területen.

A cantabriai legfelsőbb bíróság 2003. február 14-én hozott ítéletet az első kísérleti engedély 
elleni, 655/2001 számú közigazgatási fellebbezésről. Ez az ítélet részben elfogadta a 
fellebbezést és megállapította, hogy a kutatási engedélyt olyan területekre kell korlátozni, 
amelyek nem minősülnek fokozottan védett területnek.

A mindkét kísérleti engedély tekintetében megadott rendkívüli meghosszabbítást a bíróság 
jelenleg vizsgálja, és a cantabriai legfelsőbb bíróság ítélete folyamatban van.

A két kísérleti engedély eredményeként az EUROCALIZAS S.L. bányászati engedélyt kért a 
cantabriai regionális ipari minisztériumtól. Ez a szerv jóváhagyta a kérelmet, és kérte a 
regionális környezetvédelmi minisztériumot, hogy indítsa el a szükséges környezeti 
hatásvizsgálati eljárásokat. Ezt követően a környezeti hatásokról szóló nyilatkozatot fognak 
kiadni a projektről. Ez a meglevő regionális jogszabályok szerint a projekthez kapcsolódó 
tevékenységtípus miatt kötelező.

II. A petíció

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az említett mészkőbányászati projekt engedélyezése 
sértené az alábbi közösségi irányelveket:

− a vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK irányelv;1

− a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló,
1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv;2

− a vízvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 
2000. október 23-i 2006/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.3

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy tegyen megfelelő lépéseket annak 
megakadályozása érdekében, hogy Cantabria kormánya jóváhagyja és engedélyezze az 
említett projekt végrehajtását, valamint hogy alkalmazzon megfelelő szankciókat.

III. A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A petícióhoz mellékelt dokumentumok leírják a területen található természetes élőhelyeket és 
az ott élő fajokat. A rendelkezésre álló információk arra utalnak, hogy a projekt által 
potenciálisan érintett terület közelében egyetlen olyan terület sem található, amely a Natura 

  
1 HL L 206., 1992.7.22., 7-50. o.
2 HL L 103., 1979.4.25., 1-18. o.
3 HL L 327., 2000.12.22., 1-73. o.
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2000 program szerint különlegesen védett vagy közösségi jelentőségű terület lenne. Ezért az 
élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

A petíció benyújtója által közölt információk szerint a regionális és a közösségi 
jogszabályokban előírtaknak megfelelően jelenleg folyik a megfelelő környezeti 
hatásvizsgálat elvégzése.

Ami a vízvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 
2000/60/EK irányelv lehetséges megsértését illeti, a Bizottság úgy véli, hogy meg kell 
vizsgálni az engedélyezett bányászati tevékenység által a víztározók feltöltődésére, valamint a 
forrásokból emberi fogyasztásra vett vízre gyakorolt hatásokat. Ez az irányelv különösen arra 
kéri a tagállamokat, hogy biztosítsák az egyensúlyt a felszín alatti víz kitermelése és 
utánpótlódása között (4. cikk, (1) bekezdés, b) pont, ii. alpont), azzal a céllal, hogy 2015-ig 
elérjék a felszín alatti vizek jó (ebben az esetben mennyiségi értelemben vett) állapotát. Ez azt 
jelenti, hogy a bányászati engedélynek bizonyítania kell, hogy a tevékenységek nem fogják 
veszélyeztetni a vízügyi keretirányelvben a felszín alatti vizek mennyiségi állapotára nézve 
kitűzött célok elérését. A petíció benyújtója azonban nem szolgált bizonyítékkal arra nézve, 
hogy ennek alátámasztása ebben az esetben hiányzik.

IV. Következtetések

A rendelkezésre álló információk alapján a Bizottságnak nincsen oka, hogy úgy gondolja, a 
közösségi jogszabályokat nem alkalmazzák megfelelően.


