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Petiţia nr. 0619/2006, adresată de María José Sota Cueto, de naţionalitate spaniolă, 
privind o carieră de calcar proiectată în zona naturală protejată Monte Llusa 
(Cantabria)

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara îşi exprimă îngrijorarea privind o cerere depusă de societatea EUROCALIZAS 
S.L. privind o carieră de calcar în zona naturală protejată din Monte Llusa, Cantabria, care 
asigură un habitat şi refugiu pentru numeroase specii de faună şi floră, dintre care unele pe 
cale de dispariţie, şi un teren de reproducere, creştere şi de odihnă de tranziţie pentru specii de 
păsări pe cale de dispariţie. În plus, peşterile conţin un bogat patrimoniu arheologic şi prezintă 
o importanţă deosebită pentru gestionarea apelor din curenţii şi izvoarele din apropiere. 
Petiţionara este îngrijorată în special ca urmare a acceptării tuturor cererilor anterioare ale 
societăţii, deşi o serie se află încă pe rolul Curţii Supreme din Galiţia. Aceasta se teme că 
aprobarea proiectului va încălca cel puţin următoarele directive: Directiva 79/409/CEE a 
Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice, Directiva 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi 
floră sălbatică şi Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 23 
octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 decembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 mai 2007.

I. Informaţii/Rezumatul faptelor/Istoric
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EUROCALIZAS S.L. a depus o cerere la Guvernul din Cantabria (Spania) pentru o licenţă 
minieră, ca urmare a permiselor de cercetare ANOLE 16521 şi ANOLE 3, pentru extracţia de 
agregate (calcar) în Monte Llusa, pe terenul care aparţine autorităţilor din Ribamontán al 
Monte, Hazas de Cesto, şi Solórzano.

Înalta Curte din Cantabria a emis o decizie la 14 februarie 2003 privind soluţionarea unui apel 
administrativ nr. 655/2001 împotriva permisului de primă cercetare. Această decizie a admis
în parte apelul şi a constatat că permisul de cercetare ar trebui limitat la zonele care nu sunt 
calificate ca zone protejate speciale.

Prelungirile extraordinare acordate pentru ambele permise de cercetare sunt în prezent 
examinate de instanţe, iar o decizie pronunţată de Înalta Curte din Cantabria este în curs.

Ca urmare a ambelor permise de cercetare, EUROCALIZAS S.L. a depus o cerere de licenţă 
de minerit la Ministerul Regional al Industriei Cantabria. Acest organism a aprobat cererea şi 
a solicitat Ministerului Regional al Mediului să iniţieze procedurile necesare de evaluare a 
impactului de mediu. Ulterior se va emite o declaraţie privind impactul de mediu privind 
proiectul. Aceasta este obligatorie în temeiul legislaţiei existente regionale, datorită tipului de 
activitate la care se referă proiectul. 

II. Petiţia

Petiţionara susţine că autorizarea acestui proiect minier privind calcarul încalcă următoarele 
Directive ale Comunităţii:

− Directiva 79/409/CEE din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice;1

− Directiva Consiliului 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor 
naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică;2

− Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 23 octombrie 2000 
de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei.3

Petiţionara solicită Parlamentului European să întreprindă acţiunile necesare pentru a 
împiedica Guvernul din Cantabria să aprobe şi să autorizeze aplicarea acestui proiect şi să 
aplice sancţiunile adecvate.

III. Observaţiile Comisiei privind petiţia

Documentele ataşate petiţiei descriu habitatele naturale şi speciile prezente în zonă. 
Informaţiile disponibile indică faptul că zona potenţial afectată de proiect nu se află în 
apropierea nici unei zone de protecţie specială Natura 2000 sau unui sit de importanţă 
comunitară. De aceea, dispoziţiile articolului 6 al Directivei privind habitatele nu sunt 
aplicabile.

  
1 JO L 206, 22.7.1992, p. 7-50.
2 JO L 103, 25.4.1979, p. 1-18.
3 JO L 327, 22.12.2000, p. 1-73.
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Conform informaţiilor furnizate de petiţionară, evaluarea adecvată de mediu se află în 
derulare, astfel cum impun legislaţia regională şi a Comunităţii. 

În legătură cu o posibilă încălcare a Directivei 2000/60/CE, de stabilire a unui cadru de 
politică comunitară în domeniul apei, Comisia consideră că posibilul impact al activităţii 
miniere autorizate privind reîncărcarea acvifere şi extragerea de apă pentru consumul uman 
dintr-un izvor trebuie evaluat. În special, această directivă impune statelor membre asigurarea 
unui echilibru între extracţia şi reîncărcarea apelor subterane [articolul 4 alineatul (1b) litera 
(ii)] în vederea realizării unei bune condiţii a apelor subterane (în acest caz cantitative) până 
în anul 2015. Aceasta înseamnă că autorizaţia minieră trebuie să demonstreze că activităţile 
nu vor pune în pericol realizarea obiectivelor cantitative WFD. Cu toate acestea, petiţionara 
nu a furnizat probe privind lipsa demonstraţiei în acest caz.

IV. Concluzii

În baza informaţiilor disponibile, Comisia nu are nici un temei pentru a considera că legislaţia 
Comunităţii nu este corect aplicată. 


