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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0619/2006 złożona przez Maríę José Sotę Cueto (Hiszpania), w sprawie 
planowanej kopalni wapienia na terenie rezerwatu przyrody Monte Llusa (Kantabria)

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wyraża zaniepokojenie z powodu wniosku złożonego przez 
przedsiębiorstwo EUROCALIZAS S.L., które zamierza wydobywać wapień na terenie 
rezerwatu przyrody Monte Llusa w Kantabrii, stanowiącym siedlisko i schronienie dla 
licznych gatunków fauny i flory (w tym również dla takich, którym zagraża wyginięcie), 
a także tereny lęgowe i miejsce tymczasowego odpoczynku dla zagrożonych gatunków 
ptaków. Ponadto tamtejsze jaskinie zawierają bogate dziedzictwo archeologiczne i pełnią 
bardzo ważną rolę w zakresie oszczędnego gospodarowania wodą z pobliskich strumieni 
i źródeł. Zaniepokojenie składającej petycję jest tym większe, że wszystkie wcześniejsze 
wnioski tego przedsiębiorstwa zostały przyjęte, choć szereg z nich rozpatruje obecnie Sąd 
Najwyższy Galicji. Składająca petycję wyraża obawę, że zatwierdzenie tego projektu naruszy 
co najmniej następujące dyrektywy: dyrektywę Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. 
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory i dyrektywę 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą 
ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 19 grudnia 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 7 maja 2007 r.

I. Kontekst/streszczenie faktów/przebieg wydarzeń

W związku z uzyskaniem zezwoleń na prace odkrywkowe ANOLE 16521 i ANOLE 3 
przedsiębiorstwo EUROCALIZAS S.L. złożyło do władz Kantabrii (Hiszpania) wniosek 
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o zezwolenie na wydobycie kruszywa (wapienia) w Monte Llusa, na terenie należącym do 
gmin Ribamontán al Monte, Hazas de Cesto i Solórzano.

W dniu 14 lutego 2003 r. Sąd Najwyższy Kantabrii wydał wyrok w sprawie odwołania 
w trybie administracyjnym nr 655/2001 dotyczącego pierwszego zezwolenia na prace 
odkrywkowe. W wyroku tym częściowo uznano odwołanie i stwierdzono, że zezwolenie na 
prace odkrywkowe powinno być ograniczone do terenów, które nie zostały zaklasyfikowane 
jako obszary objęte szczególną ochroną.

Nadzwyczajne rozszerzenia, które przyznano w przypadku obu zezwoleń na prace 
odkrywkowe, są obecnie rozpatrywane przez sądy i oczekuje się na wydanie wyroku przez 
Sąd Najwyższy Kantabrii.

W związku z obydwoma zezwoleniami na prace odkrywkowe przedsiębiorstwo 
EUROCALIZAS S.L. złożyło do Ministerstwa Przemysłu regionu Kantabrii wniosek 
o zezwolenie na wydobycie. Organ ten przyjął wniosek i zwrócił się do regionalnego 
Ministerstwa Środowiska o wszczęcie wymaganych procedur oceny oddziaływania na 
środowisko. Następnie zostanie wydane oświadczenie dotyczące oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z istniejącym ustawodawstwem regionalnym jest 
ono obowiązkowe z uwagi na rodzaj działalności, której dotyczy przedsięwzięcie. 

II. Petycja

Składająca petycję twierdzi, że udzielenie zezwolenia na przedmiotowe przedsięwzięcie 
dotyczące wydobycia wapienia spowodowałoby naruszenie następujących dyrektyw 
wspólnotowych:

− dyrektywy 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa;1

− dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory;2

− dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.3

Składająca petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie odpowiednich 
kroków, aby nie dopuścić do zatwierdzenia przez władze Kantabrii przedmiotowego 
przedsięwzięcia i udzielenia na nie zezwolenia, a także nałożyć odpowiednie kary.

III. Uwagi Komisji dotyczące petycji

Dokumenty załączone do petycji zawierają opis siedlisk przyrodniczych i gatunków obecnych 
na przedmiotowym obszarze. Z dostępnych informacji wynika, że obszar, na który 

  
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7-50
2 Dz.U. L 103 z 25.4.1979, str. 1-18
3 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str.1-73
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przedsięwzięcie może negatywnie oddziaływać, nie znajduje się w pobliżu obszaru specjalnej 
ochrony Natura 2000 ani terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty. Przepisy art. 6 
dyrektywy siedliskowej nie mają zatem zastosowania.

Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez składającą petycję odpowiednia ocena 
oddziaływania na środowisko jest przeprowadzana zgodnie z przepisami regionalnymi 
i wspólnotowymi. 

Co się tyczy ewentualnego naruszenia przepisów dyrektywy 2000/60/WE ustanawiającej 
ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Komisja jest zdania, że należy 
poddać ocenie możliwe oddziaływanie działalności wydobywczej objętej zezwoleniem na 
zasilanie warstwy wodonośnej oraz pobór wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze 
źródła. W szczególności dyrektywa nakłada na państwa członkowskie wymóg zapewnienia 
równowagi między poborami a zasilaniem wód podziemnych (art. 4 ust. 1 lit. b) pkt ii)) 
w celu osiągnięcia dobrego stanu wód podziemnych (w tym przypadku ilościowego) do 
2015 r. Oznacza to, że w zezwoleniu na działalność wydobywczą należy zaznaczyć, że 
działalność nie zagrozi osiągnięciu celów ramowej dyrektywy wodnej dotyczących stanu 
ilościowego wód podziemnych. Składająca petycję nie przedstawia jednak dowodów na to, że 
w omawianym przypadku brak jest takiej informacji.

IV. Wnioski

W oparciu o dostępne informacje Komisja nie ma podstaw by wnioskować, że prawodawstwo 
wspólnotowe nie jest stosowane właściwie.
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