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Betreft: Verzoekschrift 1456/2008, ingediend door Maria Luisa Rivera Alvarez (Spaanse 
nationaliteit), namens Asociación de Vecinos Val do Reblo, Arnado León, over de 
schadelijke gevolgen van de open leisteengroeven die illegaal worden 
geëxploiteerd in het dorp Arnado (Oencia, León)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verzoekt het Europees Parlement om de relevante Spaanse autoriteiten te benaderen 
om sluiting te bewerkstelligen van de open leisteengroeven die illegaal worden geëxploiteerd 
in het dorp Arnado (Oencia, León). Volgens indienster veroorzaken deze groeven 
onherstelbare schade aan de nabijgelegen huizen en aan de gehele gemeente Oencia.
Indienster merkt op dat ook het unieke ecosysteem van Valle del Río Selmo, gelegen in 
Oencia en beschermd uit hoofde van de Spaanse wet, ernstig te lijden heeft van deze groeven.
Indienster stelt dat de werkzaamheden in de groeven niet gestaakt zijn ondanks het feit dat 
regionale autoriteiten hebben erkend dat zij illegaal worden geëxploiteerd. Volgens indienster 
worden zij ontgonnen op basis van illegale vergunningen die zijn verleend door de gemeente 
Oencia. Indienster, wier stappen op nationaal niveau geen oplossing hebben gebracht, 
verzoekt het Europees Parlement om deze zaak te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010

Het verzoekschrift

Indienster verzoekt om sluiting van de open leisteengroeven die illegaal ontgonnen worden in 
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het dorp Arnaldo, in de gemeente Oencia, in de provincie León, deelstaat Castilla y León, 
Spanje.

Volgens indienster veroorzaken de werkzaamheden in de groeven onherstelbare schade aan de 
nabijgelegen huizen en aan de gehele gemeente Oencia. Ze benadrukt dat deze 
werkzaamheden een schadelijk effect hebben op het ecosysteem van Valle del Río Selmo en 
stelt dat deze groeven worden ontgonnen op grond van illegale vergunningen die zijn verleend 
door de gemeente Oencia. Voorts beweert ze dat er mogelijk plannen zijn om de ontginning 
van de groeven uit te breiden en stelt ze dat de regionale autoriteiten niet ingrijpen om deze 
situatie te voorkomen.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

De Commissie heeft de door indienster aangedragen informatie bestudeerd in het kader van de 
Europese wetgeving die op deze kwestie van toepassing kan zijn.

Richtlijn 85/337/EEG1, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG2 en Richtlijn 2003/35/EG3, (de 
MER-richtlijn) voorziet in het uitvoeren van een milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten.

De MER-richtlijn maakt onderscheid tussen zogenoemde Bijlage I-projecten, die altijd 
moeten worden onderworpen aan een milieueffectbeoordeling, en Bijlage II-projecten, 
waarbij de lidstaten via een onderzoek per geval en/of aan de hand van drempelwaarden of 
criteria die zijn vastgelegd in nationale omzettingswetgeving bepalen of het project zal 
worden onderworpen aan een milieueffectbeoordeling. Bij het uitvoeren van een onderzoek 
per geval of het vaststellen van drempelwaarden of criteria moet rekening worden gehouden 
met de relevante selectiecriteria uit Bijlage III van de richtlijn. Daartoe behoren onder andere 
de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van het potentiële 
effect.

Voor projecten die voorkomen in Bijlage I is de milieueffectbeoordeling derhalve verplicht.
Voor projecten die voorkomen in Bijlage II moeten de lidstaten, alvorens een vergunning 
wordt afgegeven, bepalen of deze aanzienlijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen 
hebben.

Het dient opgemerkt te worden dat "steengroeven en dagbouwmijnen" als extractieve 
bedrijven zijn opgenomen onder punt 2 a) van Bijlage II van de MER-richtlijn. Het dient 
tevens opgemerkt te worden dat volgens punt 13 van Bijlage II de uitbreiding van bestaande 
projecten uit Bijlage I of Bijlage II waarvoor reeds een vergunning is afgegeven, die zijn of 
worden uitgevoerd en die aanzienlijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, 
moet worden onderworpen aan een nieuwe milieueffectbeoordeling.

                                               
1  PB L 175 van 05.07.1985.
2  PB L 073 van 14.03.1997.
3  PB L 156 van 25.06.2003.
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De milieueffectbeoordelingsprocedure zorgt ervoor dat de milieueffecten van projecten 
worden vastgesteld en beoordeeld voordat een vergunning wordt afgegeven door de bevoegde 
instantie. Het publiek kan zijn mening geven en alle raadplegingen moeten in aanmerking 
genomen worden. Het publiek moet tevens geïnformeerd worden over de inhoud van de 
vergunning.

Wat betreft de Europese natuurrichtlijnen (vogelrichtlijn 79/409/EEG1 en habitatrichtlijn 
92/43/EEG2) dient opgemerkt te worden dat deze van toepassing zouden zijn, indien het 
project in kwestie een aanzienlijk gevolg zou kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. In 
dat geval kan de milieueffectbeoordelingsprocedure een nuttig hulpmiddel zijn voor het 
toepassen van de eisen en waarborgen van artikel 6 van de habitatrichtlijn.

Conclusies

De Commissie is in afwachting van informatie van de bevoegde Spaanse autoriteiten met 
betrekking tot de naleving van de relevante eisen bij of krachtens Europese milieuwetgeving.
In het bijzonder heeft de Commissie de Spaanse instanties gevraagd hoe zij in dit geval de 
bepalingen van de MER-richtlijn hebben toegepast.

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van verdere 
ontwikkelingen in deze kwestie.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 6 mei 2011

Aan de hand van de beschikbare informatie moet opgemerkt worden dat de regionale 
ombudsman (procurador del común) een onderzoek naar deze zaak gestart is en hierbij wijst 
op de passiviteit van de bevoegde Spaanse autoriteiten wat betreft het verhelpen van dit 
probleem.

De diensten van de Commissie hebben de bevoegde Spaanse autoriteiten, zowel de 
gemeentelijke als de regionale, om aanvullende informatie verzocht, teneinde volledig op de 
hoogte te zijn van de huidige situatie van het bedrijf in kwestie, de mogelijke legalisering en 
eventuele uitbreiding van dit bedrijf en de getroffen maatregelen ter naleving van de relevante 
wetgeving. Ze hebben ook gevraagd wat de situatie van de verschillende leisteengroeven in 
deze gemeente is. Deze informatie is onontbeerlijk om het onderzoek in deze zaak af te 
ronden.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV II), ontvangen op 16 maart 2012

De Spaanse autoriteiten hebben de diensten van de Commissie naar aanleiding van hun 
verzoek aanvullende informatie toegestuurd. Het betreft twee verslagen die zijn opgesteld 
door de deelstaat Castilla y León, namelijk één van het regionale ministerie van Industrie, 
Handel en Toerisme en één van het Regionale Ministerie van Milieu. Ook hebben zij een 
                                               
1  PB L 103 van 25.4.1979.
2  PB L 206 van 22.7.1992.
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kopie verstrekt van de resolutie van de regionale ombudsman (procurador del común) over 
deze kwestie.

De provinciale mijndienst, die deel uitmaakt van het directoraat-generaal Energie en Mijnen 
van het Regionale Ministerie Industrie, Handel en Toerisme, verstrekt informatie over de 
leisteengroeven en de huidige ontginning in dit gebied, met name het ontginningsproject dat 
het onderwerp vormt van dit verzoekschrift. Voor dit ontginningsproject ("Nano y otras, nr. 
9 454") is op 10 april 2001 goedkeuring verleend. Ook is er een restauratieplan opgesteld. De 
regionale autoriteiten lichten toe dat de bevoegde instanties naar aanleiding van klachten van 
buren over de door dit bedrijf uitgevoerde explosies controles hebben uitgevoerd om te 
waarborgen dat er geen sprake van gevaar is voor het dorp Arnado en omstreken. Bovendien 
zijn er na de gewoonlijke inspecties van dit mijnontginningsproject de laatste jaren 
verschillende regels ingevoerd, met name op het gebied van afvalbeheer. De regionale 
autoriteiten melden dat er momenteel een tuchtprocedure loopt tegen dit bedrijf vanwege 
schending van de regelgeving, waarbij de werkzaamheden buiten de toegestane zone maar 
ook deels binnen deze zone omwille van de veiligheid in de mijnen zijn stopgezet.

De Spaanse autoriteiten voegen hieraan toe dat het bedrijf in kwestie om verlenging van de in 
2001 verkregen goedkeuring heeft verzocht, evenals om uitbreiding van de huidige 
ontginning. Er moet worden opgemerkt dat het Regionale Ministerie van Milieu momenteel 
een milieueffectbeoordeling uitvoert ten aanzien van dit project, op aanwijzing van de 
territoriale commissie Milieubescherming. De periode van openbare raadpleging in het kader 
van de milieueffectbeoordeling is al afgesloten.

Bovendien hebben de milieuautoriteiten informatie verstrekt over de door de verschillende 
leisteengroeven van de gemeente Oencia getroffen milieumaatregelen.

Voorts hebben de Spaanse autoriteiten een kopie toegestuurd van de resolutie van de 
ombudsman van Castilla y León (procurador del común) in het kader van klacht nr. 20081440 
over de ontginning van de leisteengroeve die het onderwerp is van dit verzoekschrift. De 
regionale ombudsman spreekt zijn voldoening uit over het feit dat de bevoegde regionale 
autoriteiten de nodige maatregelen hebben genomen om de aangekaarte kwesties op te lossen 
en om een strafprocedure op te starten tegen het ontginningsbedrijf wegens administratieve 
overtreding van de regionale wet 11/2003 van Castilla y León betreffende milieubescherming.

Conclusie

Uit het dossier blijkt dat de bevoegde Spaanse autoriteiten de nodige maatregelen hebben 
getroffen om ervoor te zorgen dat de geldende milieuwetgeving in acht wordt genomen.


