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Udvalget for Andragender

16.3.2012

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1456/2008 af Maria Luisa Rivera Alvarez, spansk statsborger, 
for Asociación de Vecinos Val do Reblo, Arnado León, om den ødelæggende 
virkning af de ulovlige åbne skiferstenbrud i landsbyen Arnado (Oencia, 
Leon)

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind over for de relevante spanske 
myndigheder for at lukke de åbne skiferstenbrud, der drives ulovligt i landsbyen Arnado 
(Oencia, Leon). Ifølge andrageren forårsager stenbruddene uoprettelige skader på de 
omkringliggende boliger samt hele Oencia kommune. Andrageren bemærker, at det 
enestående økosystem i Valle del Rio Selmo, der ligger i Oencia, og som er beskyttet i 
henhold til spansk lovgivning, i høj grad vil blive berørt af stenbruddene. Andrageren 
fastholder, at stenbruddene ikke er lukket ned, selv om de regionale myndigheder har erkendt, 
at de drives ulovligt. Ifølge andrageren drives de på grundlag af ulovlige tilladelser udstedt af 
Oencia kommune. Andrageren, hvis klage ikke er taget til følge på nationalt plan, beder 
Europa-Parlamentet om at undersøge sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. marts 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

Andragendet

Andrageren anmoder om at få lukket de åbne skiferstenbrud, der drives ulovligt i landsbyen 
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Arnado, i kommunen Oencia, León, den selvstyrende region Castilla y León, Spanien.

Ifølge andrageren forårsager stenbruddene uoprettelige skader på de omkringliggende boliger 
samt hele Oencia kommune. Hun understreger, at denne aktivitet har negative konsekvenser 
for Valle del Río Selmos økosystem, og fastholder, at disse stenbrud drives med ulovlige 
tilladelser fra Oencia kommune. Hun oplyser endvidere, at der er eventuelle planer om at øge 
omfanget af denne udnyttelse, og hævder, at de regionale myndigheder ikke griber ind for at 
undgå denne situation.

Kommissionens bemærkninger til andragendet

Kommissionen har gennemgået andragerens oplysninger på baggrund af den 
fællesskabslovgivning, som skønnes at være gældende i denne sag.

Direktiv 85/337/EØF1 som ændret ved direktiv 97/11/EF2 og direktiv 2003/35/EF3 (kendt som 
direktivet om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet eller 
VVM-direktivet) indeholder bestemmelser om gennemførelse af en VVM for visse offentlige 
og private projekter.

I VVM-direktivet skelnes der mellem såkaldte bilag I-projekter, som altid skal underkastes en 
VVM-procedure, og bilag II-projekter, hvor medlemsstaterne ved hjælp af en undersøgelse af 
hver enkelt sag og/eller grænseværdier eller kriterier, som fastsættes i den nationale 
gennemførelseslovgivning, skal afgøre, om et projekt skal underkastes en VVM-procedure.
Når der er gennemført en individuel undersøgelse eller fastsat grænseværdier eller kriterier, 
skal der tages hensyn til de relevante udvælgelseskriterier i direktivets bilag III. Disse 
omfatter projektets karakter, dets beliggenhed og den eventuelle indvirknings karakter.

Det er således obligatorisk at foretage en VVM-undersøgelse af projekter, der er omfattet af 
bilag I. For projekter, der er omfattet af bilag II, skal medlemsstaterne, før der gives 
byggetilladelse, afgøre, om det er sandsynligt, at projekterne vil have væsentlig indvirkning 
på miljøet.

Det bør bemærkes, at "stenbrud og minedrift i åbne brud" er inkluderet som 
udvindingsindustriprojekter i VVM-direktivets bilag II, punkt 2, litra a). Det er også vigtigt at 
bemærke, at en udvidelse af eksisterende projekter, angivet i bilag I eller II, som allerede er 
godkendt, udført eller i færd med at blive udført, og som kan have betydelige skadelige 
indvirkninger på miljøet, i henhold til punkt 13 i bilag II skal underkastes en ny VVM-
procedure.

VVM-proceduren sikrer, at projekters indvirkning på miljøet identificeres og vurderes, inden 
den kompetente myndighed giver tilladelse. Offentligheden kan give sin mening til kende, og 
alle resultaterne af høringerne skal tages i betragtning. Offentligheden skal ligeledes 
                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985.
2 EFT L 073 af 14.3.1997.
3 EUT L 156 af 25.6. 2003.
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underrettes om indholdet af byggetilladelsen.

Med hensyn til naturdirektiverne (fugledirektivet 79/409/EØF1 og habitatdirektivet 
92/43/EØF2) 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.

Konklusioner

Kommissionen afventer oplysninger fra de kompetente spanske myndigheder vedrørende 
opfyldelse af de relevante krav i EF's miljølovgivning i denne sag. Kommissionen har navnlig 
spurgt de spanske myndigheder om, hvordan de har anvendt bestemmelserne i VVM-
direktivet i dette tilfælde.

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om den videre udvikling i 
sagen.

4. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011. (REV)

Ifølge de tilgængelige oplysninger skal det understreges, at den regionale ombudsmand 
(Procurador del Común) har indledt en undersøgelse af dette spørgsmål og påpeget de 
kompetente myndigheders passivitet med hensyn til at afhjælpe denne situation.

Kommissionens tjenester har anmodet de kompetente spanske kommunale og regionale 
myndigheder om supplerende oplysninger for at få kendskab til den aktuelle status for den 
pågældende udnyttelse, dens eventuelle godkendelse og udvidelse samt de foranstaltninger, 
der er truffet for at sikre overholdelse af gældende lovgivning. De har ligeledes spurgt til 
situationen for de forskellige stenbrud i denne kommune. Disse oplysninger er nødvendige for 
at afslutte analysen af denne sag.

5. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012

De spanske myndigheder har fremsendt supplerende oplysninger som svar på anmodning fra 
Kommissionens tjenestegrene. De har sendt to rapporter, som var blevet udarbejdet af den 
selvstyrende region Castilla y León, blandt andet af det regionale institut for industri, handel 
og turisme samt den regionale miljøforvaltning.  De har ligeledes sendt en kopi af den 
regionale ombudsmands beslutning om dette emne (Procurador del Común). 

Den lokale mineafdeling, som hører under Generaldirektoratet for energi og miner i det 
regionale institut for industri, handel og turisme orienterer om stenbrud og andre 
virksomheder i området, som andragendet især vedrører. Virksomheden ("Nano y otras, nr. 
9.454") har en tilladelse, som blev godkendt den 10. april 2001, med en tilsvarende 
                                               
1 EFT L 103 af 25.4.1979.
2 EFT L 206 af 22.7.1992.
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genopretningsplan. De regionale myndigheder forklarer at de kompetente myndigheder efter 
klager fra naboer over virksomhedens dynamitsprængninger, har foretaget undersøgelser for 
af sikre, at der ikke foreligger nogen fare for landsbyen Arnado og omegn. Efter de normale 
kontrolbesøg i denne minevirksomhed, har en i de seneste år fået pålagt en række betingelser, 
herunder især vedrørende affaldshåndtering.   De regionale myndigheder påpeger, at der for 
øjeblikket en disciplinærsag mod virksomheden for manglende overholdelse af de fastsatte 
betingelser, herunder standsning af arbejde uden for det tilladte område, men også i en del af 
det tilladte område af hensyn til sikkerheden i minerne. 

De spanske myndigheder tilføjer, at den pågældende virksomhed har anmodet om en 
forlængelse af tilladelsen, som blev opnået i 2001, og en udvidelse af den nuværende drift.  
Den regionale miljøforvaltning er for øjeblikket ved at foretage en miljøkonsekvensvurdering 
efter anvisninger fra den territoriale kommission for miljøforebyggelse.  
Perioden for den offentlige høring af undersøgelsen af den miljømæssige virkning er allerede 
udløbet.

Miljømyndighederne har også fremlagt oplysninger om de miljømæssige 
beskyttelsesforanstaltninger, der træffes af de forskellige stenbrud i kommunen Ocencia.

De spanske myndigheder har medsendt en kopi af beslutningen fra ombudsmanden i Castilla 
Y León (Procurador del Común) i forbindelse med klage nr. 20081440 om skiferudvinding, 
som dette andragende vedrører.  Den regionale ombudsmand udtrykker tilfredshed med, at de 
regionale myndigheder har truffet de nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe de 
rapporterede problemer og indlede en procedure for at pålægge en sanktion mod den 
driftsansvarlige virksomhed, på grund af en administrativ overtrædelse af den regionale lov 
11/2003 om miljøbeskyttelse i Castilla y León.

Konklusion

Det fremgår således af sagen, at de kompetente spanske myndigheder har taget de nødvendige 
foranstaltninger for at overholde den gældende miljølovgivning.


