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Verzoekschrift 0619/2006 , ingediend door María José Sota Cueto (Spaanse 
nationaliteit), over de ontginning van kalksteen in het beschermde Monte Llusa-gebied 
(Cantabrië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De indienster van het verzoekschrift protesteert tegen het verzoek van het bedrijf 
EUROCALIZAS S.L. om kalksteen te ontginnen in het Cantabrische Monte Llusa, dat een 
beschermd natuurgebied is. Het is de thuishaven en toevluchtsgebied van ontelbare, soms 
bedreigde, dier- en plantensoorten, alsook de nest- en broedplaats of trekgebied van bedreigde 
vogelsoorten. Bovendien herbergt het uitgebreide archeologische cultuurschatten (grotten) en 
is het van belang voor de waterbalans van de bronnen en waterlopen in de buurt. De indienster 
is bezorgd aangezien tot nog toe verschillende aanvragen van het bedrijf goedgekeurd werden, 
hoewel er momenteel enkele zaken aanhangig zijn voor het hoogste Galicische gerechtshof. 
Ze vreest dat een goedkeuring van het project op zijn minst zal leiden tot schending van de 
volgende richtlijnen: Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud 
van de vogelstand, Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna en Richtlijn 2000/60/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader 
voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 december 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 mei 2007.

I. Achtergrond/opsomming van de feiten/geschiedenis

EUROCALIZAS S.L. heeft een verzoek ingediend bij de overheid van Cantabrië (Spanje) 
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voor een mijnconcessie, als gevolg van de goedkeuring van onderzoeksconcessies ANOLE 
16521 en ANOLE 3, voor de ontginning van aggregaten (kalksteen) in Monte Llusa, op het 
grondgebied dat tot de gemeenten Ribamontán al Monte, Hazas de Cesto en Solórzano 
behoort.

Bij arrest van 14 februari 2003 besloot het hooggerechtshof van Cantabrië over het 
administratief beroep 655/2001 tegen de eerste onderzoeksconcessie. Dit arrest verklaarde de 
klacht van de gedupeerden gedeeltelijk ontvankelijk en vond dat de onderzoeksconcessie 
beperkt moest worden tot gebieden die niet als speciaal beschermde gebieden gekwalificeerd 
waren.

De uitzonderlijke verlenging van beide onderzoeksconcessies wordt momenteel door de 
gerechtshoven onderzocht en de zaak is aanhangig bij het hooggerechtshof van Cantabrië.

Als gevolg van de goedkeuring van beide onderzoeksconcessies heeft EUROCALIZAS S.L. 
bij het Cantabrische regionale ministerie van Industrie een verzoek voor een mijnconcessie 
ingediend. Het ministerie heeft het verzoek ontvankelijk verklaard en het regionale ministerie 
van Milieu verzocht de vereiste milieueffectbeoordelingsprocedures te starten. Daarna zal 
deze een milieueffectbeoordelingsverklaring betreffende het project afgeven. Hiertoe verplicht 
de bestaande regionale wetgeving, vanwege de aard van de activiteit van het project.

II. Het verzoekschrift

Indiener beweert dat de goedkeuring van dit project voor het ontginnen van kalksteen de 
volgende Gemeenschapsrichtlijnen schendt:

− Richtlijn 79/409/EEG van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand;1

− Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde fauna en flora;2

− Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot 
vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het 
waterbeleid.3

Indiener verzoekt het Europees Parlement passende stappen te ondernemen om te voorkomen 
dat de overheid van Cantabrië de uitvoering van dit project goedkeurt en toelaat en om 
passende sancties op te leggen.

III. Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

De bij het verzoekschrift gevoegde documenten beschrijven de natuurlijke habitats en soorten 
die in het gebied leven. De beschikbare informatie toont aan dat het gebied dat mogelijk door 
het project wordt aangetast, niet in de buurt ligt van een door Natura 2000 speciaal beschermd 

  
1 B L 206 van 22.7.1992, blz. 7
2 PB
3 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
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gebied of gebied van communautair belang. De bepalingen van artikel 6 van de 
habitatrichtlijn zijn daarom niet van toepassing.

Volgens de door indiener verstrekte informatie wordt momenteel de geschikte 
milieueffectbeoordeling uitgevoerd, zoals bij de regionale en communautaire wetgeving 
vereist is.

Met betrekking tot een mogelijke schending van Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, is de Commissie van 
mening dat moet worden beoordeeld wat de mogelijke invloed van de toegestane mijnbouw is 
op de grondwateraanvulling van de waterhoudende laag en op de onttrekking van bronwater 
voor menselijke consumptie. Deze richtlijn verlangt voornamelijk van de lidstaten dat zij voor 
een evenwicht zorgen tussen de onttrekking en aanvulling van grondwater (artikel 4, lid 1, 
punt b), ii)) met de bedoeling voor 2015 een goede grondwaterstand (in dit geval kwantitatief) 
te bereiken. Dit betekent dat uit de mijnconcessie moet blijken dat de activiteiten het bereiken 
van de in de kaderrichtlijn water vermelde doelstellingen betreffende de kwantitatieve 
toestand van het grondwater niet in gevaar brengen. De indiener heeft niet aangetoond dat
dergelijk bewijs in dit geval niet ontbreekt.

IV. Conclusies

Op grond van de beschikbare informatie heeft de Commissie geen reden om aan te nemen dat 
de communautaire wetgeving niet juist wordt toegepast.


