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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1342/2011, внесена от Розмари Хенеке-Грамадцки, с германско 
гражданство, от името на Орнитоложкото дружество за черни щъркели 
(Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra), относно нарушаването на Рамковата 
директива за водите, Директивата за екологичната отговорност и 
Конвенцията от Орхус в Сан Бернабе, Алхесирас (Кадиз)

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията от името на Орнитоложкото дружество за черни щъркели 
не приема, че регионалното правителство на Андалусия нарушава Директива 
2000/60/EО, Рамковата директива за водите, по отношение на застрояванията на 
влажните зони „Хуерта де лас Пилас“ и в района, известен като „Кортихо Сан 
Бернабе“, в залива Алхесирас (Кадиз). Вносителката на петицията заявява още, че 
компанията „Алберто де ла Баия“ АД, която изпълнява проект за открити рудници, 
нарушава Директива 2004/35/ЕО относно екологичната отговорност по отношение на 
предотвратяването и възстановяването на екологичните щети, тъй като не е спазвала 
Оценката за въздействието върху околната среда, изготвена за този проект през 2003 г. 
Вносителката на петицията предупреждава, че обектът е станал незаконно и 
безконтролно сметище за отпадъци И на последно място, вносителката на петицията 
обяснява, че на организацията, която тя представлява, е отказан достъп до документите 
по ОВОС за проекта, а това е нарушение на Конвенцията от Орхус.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 март 2012 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 юни 2012 г.
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Вносителят на петицията съобщава за притеснението си относно отрицателните 
последствия от открития рудник Сан Бернабе за околната среда. Проектът, чийто 
предприемач е компанията „Алберто де ла Баия“ АД, е разположен в община Алхесирас, 
провинция Кадиз, автономна област Андалусия в Испания.

Наблюдения на Комисията

Службите на Комисията разгледаха предоставените от вносителя на петицията 
информация и доводи относно въпросния проект във връзка с правото на Европейския 
съюз в областта на околната среда, което може да се приложи в конкретния случай.

От досието става ясно, че преди издаването на разрешение, въпросният проект е бил 
подложен на процедура за оценка на въздействието върху околната среда.  Въпреки 
това, според вносителя на петицията различни условия, определени в Декларацията 
относно въздействието върху околната среда (DIA), по-специално свързани с 
екологичното наблюдение на проекта и на възстановяването на местността след добива 
на минни ресурси, не са спазени от предприемача.

Вносителят на петицията съобщава за лошо управление на произведените отпадъци и 
евентуално замърсяване на водопропускливия терен „Хуерта де лас Пилас“.  Освен 
това следва да се съобщи, че вследствие на дейността на открития рудник, се е създала 
един вид влажна зона. Трябва да се отбележи, че Комисията е получила парламентарен 
въпрос E-3082/2011 по темата, поставена в настоящата петиция.

Вследствие на този въпрос с искане за писмен отговор, службите на Комисията са се 
обърнали към испанските органи, за да поискат техните коментари във връзка с 
изложените факти, както и във връзка с прилагането на правото на Съюза в областта на 
околната среда в дадения случай.

В отговор на искането на службите на Комисията испанските органи са изпратили 
доклади, изготвени от автономната област Андалусия и кметството на Алхесирас, 
придружени от документация.

Заключение

Отговорът, предоставен от испанските органи, в момента се разглежда.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 28 август 2013 г.

Вследствие на петицията настоящото досие беше обект на разнообразен обмен на 
сведения между службите на Комисията и компетентните испански органи.

В отговор на последното запитване от страна на службите на Комисията, испанските 
органи предадоха новите доклади по този въпрос, изготвени от органите на автономната 
област Андалусия, както и от кметството на Алхесирас.

След окончателния анализ на досието следва да се отбележат, в обобщение, следните 
точки:
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Настоящата петиция се отнася до евентуалните отрицателни последствия от 
експлоатирането на открития рудник Сан Бернабе за околната среда. Рудникът се 
разработва от предприятието „Алберто де ла Баия“ АД в община Алхесирас, провинция 
Кадиз, автономна област Андалусия.

Трябва да се отбележи, че навремето този проект е бил подложен на процедура за оценка 
на въздействието върху околната среда преди получаването на разрешение съгласно 
Закон 7/1994 за защита на околната среда на автономна област Андалусия.  В този момент 
законът е представлявал регионалното законодателство за транспониране на Директива 
85/337/ЕИО (Директива за ОВОС), което е настоящата Директива 2001/92/ЕС.  Това е 
проект от приложение ІІ на директивата.  Процедурата е приключила с декларация за 
въздействието върху околната среда (ДВОС), приета с решение от 2 юни 2003 г. на 
представителството на провинция Кадиз към Регионалния отдел по околната среда, 
публикувано в Официален вестник на провинция Кадиз № 154 от 5 юли 2003 г.

Гореспоменатото решение определя различни условия относно възстановяването на 
местности, засегнати от дейността на рудника.  Всъщност, през ноември 2003 г. 
регионалната администрация одобри план за възстановяване.  Въпреки това, според 
вносителя на петицията различни условия, определени в Декларацията относно 
въздействието върху околната среда (DIA), по-специално свързани с екологичното 
наблюдение на проекта и на възстановяването на местността след добива на минни 
ресурси, не са спазени от предприемача. Вносителят на петицията съобщава също така за 
лошо управление на произведените отпадъци.

Регионалните органи посочиха, че валидността на разрешението на този рудник е изтекло 
през март 2011 г.  Следователно, единствената разрешена дейност е възстановяване на 
зоната, която изглежда се провежда. Освен това органите посочват, че понастоящем не са 
предприети административни действия за преобразуване на кариерата в регламентирано 
депо.

Що се отнася до директивите на Общността за опазване на природата – Директива 
2009/147/ЕО (за птиците) и Директива 92/43/ЕИО (за местообитанията), регионалните 
органи твърдят, че те не са приложими в конкретния случай, тъй като проектът няма 
отрицателно въздействие върху мрежата „Натура 2000“.  На практика проектът се намира 
в земи, подлежащи на застрояване, извън мрежата „Натура 2000“.  По отношение на вида 
влажна зона, създадена вследствие на дейността на открития рудник, регионалните 
органи посочват, че става  въпрос за изкуствено местообитание, изключващо 
подходящи условия за прием на популация от  водни птици, представляваща интерес, 
по устойчив начин.  

Общинските органи посочиха също така, че след проведени различни проверки, 
предприятието е било обект на дисциплинарна процедура с цел прекратяване и поправяне 
на извършените дейности, които не отговарят на изискванията на гореспоменатия план за 
възстановяване. 

Освен това се оказва, че случаят е бил разгледан от прокурора, отговарящ за околната 
среда, вследствие на получени различни оплаквания срещу предприятието, 
експлоатиращо рудника. 
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Следователно от досието става ясно, че компетентните испански органи са предприели 
необходимите мерки с цел спазване на общностните директиви в областта на околната 
среда, приложими в конкретния случай.

Заключения

Службите на Комисията са разгледали предоставените от вносителя на петицията доводи 
и информация във връзка с въпросния минен проект в контекста на правото на ЕС, 
приложимо в областта на околната среда, като са взели предвид и отговорите на 
испанските органи.

Анализът на досието не доведе до заключение за нарушаване на правото на Съюза в 
областта на околната среда, което е приложимо към проекта, предмет на настоящата 
петиция.

Следователно Комисията няма основание да продължи действията си по този случай.


