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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0258/2010 af J.RQ.B., spansk statsborger, om et åbent stenbrud i 
Erro, Navarra

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at regeringen i Navarra vil godkende etableringen af et åbent 
stenbrud i et område, som indgår i Natura 2000-nettet og er registreret som lokalitet af 
fællesskabsbetydning (LAF) (Monte Alduide ES 2200019). De nævnte undersøgelser med 
henblik på etableringen af stenbruddet er ikke forudset i lokalplanerne for brug og forvaltning 
af området.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. juni 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010.

"Andrageren klager over projektet vedrørende etablering af et åbent stenbrud i kommunen 
Valle de Erro i den selvstyrende ("foral") region Navarra, Spanien.

Ifølge andrageren vil dette projekt få alvorlig negativ virkning på lokaliteten af 
fællesskabsbetydning (SCI) "Monte Alduide" (ES 2200019), der er omfattet af Natura 2000-
netværket, og på det det vigtige fuglebeskyttelsesområde 085 "Roncesvalles-Irati Sierra de 
Abodi".

Andrageren vedhæftede afgørelsen1 fra direktøren for miljøkvalitetsafdelingen, der godkendte 

                                               
1 Beslutning 0997/2009 af 29. december 2009 taget af direktøren for miljøkvalitetstjenesten, hvor der udstedes 
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indvirkningen på miljøet for projektet, som indebærer forbindelsesspor til stedet og 
placeringer af den tredje række borehuller ved Legua Acotada (Zilbeti, Errodalen) støttet af 
virksomheden Magnesitas Navarras, S.A.

"Kommissionen har gennemgået andragerens oplysninger i lyset af den EU-lovgivning, som 
skønnes at være gældende i denne sag.

Direktiv 85/337/EØF1 som ændret (kendt som direktivet om vurdering af indvirkningen på 
miljøet eller VVM-direktivet) fastsætter bestemmelser for gennemførelsen af en VVM for 
visse offentlige og private projekter. VVM-direktivet sondrer mellem såkaldte bilag I-
projekter, som altid skal underkastes en VVM-procedure, og bilag II-projekter, hvor 
medlemsstaterne afgør via en undersøgelse af hvert enkelt tilfælde og/eller tærskler eller 
kriterier fastlagt i den nationale gennemførelseslovgivning, hvorvidt projektet skal 
underkastes en VVM.

Det skal bemærkes, at projektet afhængigt af dets karakteristika kan falde inden for rammerne 
af direktivets bilag I, punkt 19: "Stenbrud og minedrift i åbne brud, hvor stedets areal er over 
25 hektarer", eller det kan være omfattet af direktivets bilag II, punkt 2, litra a): "Stenbrud, 
minedrift i åbne brud og tørveudvinding (projekter, der ikke er omfattet af bilag I)".

VVM-proceduren sikrer, at projekters indvirkning på miljøet identificeres og vurderes, inden 
den kompetente myndighed giver tilladelse.

Med hensyn til EU's naturdirektiver (fugledirektivet 79/409/EØF2 og habitatdirektivet 
92/43/EØF3) skal det bemærkes, at de ville finde anvendelse, hvis det pågældende projekt 
kunne have en betydelig indvirkning på et Natura 2000-område. I dette tilfælde kan VVM-
proceduren være et nyttigt værktøj til opfyldelse af kravene og sikkerhedsforanstaltningerne i 
habitatdirektivets artikel 6.

Ifølge de foreliggende oplysninger er der givet tilladelse til boring af borehuller. Med hensyn 
til det åbne stenbrudsprojekt er det dog i en indledende fase, og de kompetente myndigheder 
har endnu ikke givet byggetilladelse. De kompetente myndigheder skal stadig foretage den 
påkrævede VVM og træffe beslutning om projektets indvirkning på den pågældende lokalitet 
og på de arter, der er beskyttet i henhold til habitatdirektivet. Kommissionen mener, at VVM-
proceduren for dette projekt er en passende ramme for offentligheden til at fremlægge deres 
bemærkninger og bekymringer i forbindelse med projektet og dets mulige alternativer.

Kommissionen konkluderer, at det åbne stenbrudsprojekt er i en indledende fase, og at de 
kompetente myndigheder endnu ikke har taget en endelig beslutning vedrørende projektet. 
Der foreligger derfor tilsyneladende ingen overtrædelse af EU's miljølovgivning, og 
Kommissionen kan ikke foretage sig yderligere i sagen i øjeblikket."
                                                                                                                                                  
en godkendelse af miljøforholdene i projektet, der handler om adgangen til og placeringen af en tredje 
borekampagne på bjerget Legua Acotada (Zilbeti, Valle de Erro), der er iværksat af Magnesitas Navarras, S.A. 
(B.O. Navarra n. 18, 9/02/2010).
1 Direktiv 85/337/EØF (EFT L 175 af 5.7.1985) som ændret ved direktiv 97/11/EF (EFT L 073 af 14.3.1997), 
direktiv 2003/35/EF (EUT L 156 af 25.6.2003) og direktiv 2009/31/EF (EUT L 140 af 5.6.2009).
2 EFT L 103 af 25.4.1979. Kodificeret ved direktiv 2009/147/EF (EUT L 20 af 26.1.2010).
3 EFT L 206 af 22.7.1992.
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4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 10. juni 2011.

"Kommissionens bemærkninger

Kommissionens tjenestegrene har undersøgt andragerens supplerende oplysninger i lyset af 
den EU-miljølovgivning, der skønnes at være gældende i denne sag.

Ifølge andrageren har de kompetente myndigheder givet byggetilladelse til et åbent 
stenbrudsprojekt med vedtagelse den 13. december 20101. Stenbrudsprojektet har været 
genstand for en offentlig høring, og en VVM-procedure er blevet gennemført med VVM-
udtalelsen, som blev vedtaget den 26. november 20102.

De kompetente myndigheder har udført den påkrævede VVM-procedure for stenbruddet og 
fastlagt projektets indvirkning på lokaliteten af fællesskabsbetydning (SCI) ES 2200019 
"Monte Alduide", der er udpeget i henhold til bestemmelserne i habitatdirektivet 92/43/EØF3.

I VVM-udtalelsen konkluderedes det således, at projektet ikke ville få en væsentlig negativ 
indvirkning på ovennævnte lokalitet. Særlige afhjælpeforanstaltninger og forholdsregler er 
anført for at minimere projektets indvirkning på de arter og levesteder, der findes i projektets 
område.

Kommissionen har derfor ikke anledning til at mene, at de hidtidige aktiviteter ikke er i 
overensstemmelse med lovkravene i habitatdirektivet og VVM-direktivet.

Konklusioner 

Ifølge de supplerende oplysninger fra andrageren kan Kommissionen stadig ikke påvise nogen 
overtrædelse af EU's miljølovgivning i denne sag. Kommissionen har derfor ikke nogen grund 
til at ændre sine oprindelige konklusioner."

                                               
1 Offentliggjort i Navarras regerings statstidende nr. 1 af 3.1.2011.
2 Offentliggjort i Navarras regerings statstidende nr. 159 af 31.12.2010.
3 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. EFT L 206 af 
22.7.1992.


