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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1342/2011 af Rosmarie Hennecke-Gramatzki, tysk statsborger, 
for Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra (ornitologiforeningen for den sorte 
stork), om overtrædelser af vandrammedirektivet, miljøansvarsdirektivet og 
Århuskonventionen i San Bernabé, Algeciras (Cádiz)

1. Sammendrag

Andrageren klager på vegne af Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra over, at 
regionsregeringen i Andalusien overtræder direktiv 2000/60/EF (vandrammedirektivet), hvad 
angår de arbejder, som udføres i vådområdet Huerta de la Pilas og i området kendt som 
Cortijo San Bernabé i Algeciras (Cádiz). Andrageren oplyser endvidere, at selskabet Albero 
de la Bahia SA, der gennemfører et projekt med minedrift i åbent brud, overtræder direktiv 
2004/35/EF om miljøansvar, hvad angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader, idet 
selskabet ikke har overholdt betingelserne i den rapport, som blev udarbejdet i 2003 på basis 
af en miljøkonsekvensvurdering af dette projekt. Andrageren advarer om, at anlægsstedet er 
blevet en ulovlig og ukontrolleret affaldsplads. Endelig forklarer andrageren, at den 
organisation, hun repræsenterer, er blevet nægtet adgang til akterne vedrørende 
miljøkonsekvensvurderingen af projektet, hvilket udgør en overtrædelse af 
Århuskonventionen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26.3.2012). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. juni 2012

Andrageren meddeler sin bekymring vedrørende de negative konsekvenser for miljøet af det
åbne minebrud San Bernabé. Dette brud, der administreres af virksomheden Albero de la Bahía, 
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S.A., befinder sig i Algeciras kommune i Cádiz-provinsen i den selvstyrende region Andalusien i 
Spanien.

"Kommissionens bemærkninger

Kommissionens tjenestegrene har gennemgået andragerens argumenter og oplysninger 
vedrørende det pågældende projekt på baggrund af den EU-lovgivning på miljøområdet, som 
finder anvendelse i den foreliggende sag.

Det fremgår af sagskomplekset, at det pågældende projekt blev underkastet en 
miljøkonsekvensvurdering, inden det blev godkendt. Ifølge andrageren har virksomheden 
imidlertid ikke overholdt en række betingelser fastsat i miljøkonsekvenserklæringen, nemlig 
betingelserne vedrørende miljøovervågning af projektet og genopretning af området efter 
minedriftens ophør.

Andrageren klager over dårlig håndtering af affaldet fra minen og den mulige forurening af 
vådområdet Huerta de la Pilas. Det skal desuden bemærkes, at dette åbne minebrud har ført til 
fremkomsten af en form for vådområde. Det skal bemærkes, at Kommissionen har modtaget 
parlamentarisk forespørgsel E-3082/2011 om emnet for dette andragende.

Kommissionens tjenestegrene har som følge af denne skriftlige forespørgsel henvendt sig til 
de spanske myndigheder for at anmode om deres bemærkninger til de påpegede forhold samt 
til gennemførelsen af EU's miljølovgivning i forbindelse med denne sag.

Som svar på anmodningen fra Kommissionens tjenestegrene har de spanske myndigheder 
fremsendt rapporter udarbejdet af den selvstyrende region Andalusien og Algeciras kommune 
samt yderligere dokumentation.

Konklusion

De spanske myndigheders svar behandles for øjeblikket.”

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 28. august 2013

Som følge af dette andragende har sagen været genstand for adskillige udvekslinger af 
oplysninger mellem Kommissionens tjenestegrene og de spanske myndigheder.

Som reaktion på den seneste anmodning fra Kommissionens tjenestegrene har de spanske 
myndigheder fremsendt de nye rapporter, der er blevet udarbejdet af den selvstyrende region 
Andalusien og kommunekontoret i Algeciras om dette emne.

Efter den endelige gennemgang af sagen henvises der sammenfattende til følgende punkter:

Nærværende andragende drejer sig om de eventuelle negative konsekvenser for miljøet af det 
åbne minebrud, der kaldes San Bernabé.  Dette administreres af virksomheden Albero de la 
Bahía, S.A. i Algeciras kommune i Cádiz-provinsen i den selvstyrende region Andalusien.

Der gøres opmærksom på, at dette projekt i sin tid blev underkastet en 
miljøkonsekvensvurderingsprocedure i henhold til den selvstyrende region Andalusiens 
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miljøbeskyttelseslov nr. 7/1994. Denne lov var på det tidspunkt udtryk for gennemførelsen af 
direktiv 85/337/EØF (om vurdering af projekters indvirkning på miljøet) – det nuværende 
direktiv 2011/92/EU – i den regionale lovgivning. Der er tale om et projekt, som falder ind under 
bestemmelserne i direktivets bilag II. Denne procedure blev afsluttet med en erklæring om 
projektets indvirkning på miljøet vedtaget den 2. juni 2003 af delegationen for provinsen Cádiz 
ved den regionale miljømyndighed og offentliggjort i provinsen Cádiz' officielle tidende (BOP) 
nr. 154 den 5. juli 2003.

Ovennævnte beslutning fastsætter forskellige betingelser vedrørende genopretningen af det 
område, der er berørt af minedriften. Desuden blev en genopretningsplan godkendt af de 
regionale myndigheder i november 2003. Ifølge andrageren har virksomheden imidlertid ikke 
overholdt en række betingelser fastsat i miljøkonsekvenserklæringen, navnlig betingelserne 
vedrørende miljøovervågning af projektet og genopretning af området efter minedriftens ophør. 
Andrageren angiver desuden, at det affald, der hidrører fra minedriften, er håndteret dårligt.

De regionale myndigheder har oplyst, at tilladelsen til denne minedrift udløb i marts 2011. 
Følgelig er den eneste tilladte aktivitet genopretningen af området, som er i gang. Desuden 
oplyser de, at der ikke er sat nogen administrative foranstaltninger i værk for at omdanne 
minedriftsområdet til en lovlig affaldsplads.

Hvad angår EU's direktiver om naturbeskyttelse, 2009/147/EF (fugle) og 92/43/EØF (habitater), 
hævder de regionale myndigheder, at disse ikke finder anvendelse i den foreliggende sag, 
eftersom dette projekt ikke har negativ indvirkning på Natura 2000-nettet. Faktisk er det 
beliggende i et område, der kan anvendes til bymæssig bebyggelse, uden for Natura 2000-nettet. 
Hvad angår den type vådområde, der er opstået som følge af det åbne minebrud, anfører de 
regionale myndigheder, at der er tale om et kunstigt habitat, som ikke har de rette betingelser 
til på bæredygtig vis at kunne imødekomme en flok af de pågældende vandfugles behov.

De kommunale myndigheder har ligeledes nævnt, at udvindingsvirksomheden efter en række 
inspektioner er blevet genstand for en disciplinærsag med sigte på at få afsluttet og rettet op på 
de gennemførte aktiviteter, som ikke lever op til den ovennævnte genopretningsplan.

Desuden har det vist sig, at denne sag er blevet undersøgt af miljøforvaltningen efter at denne 
havde modtaget en række klager over udvindingsvirksomheden.

Det fremgår således af sagsakterne, at de kompetente spanske myndigheder har truffet de 
nødvendige foranstaltninger for at sørge for, at de gældende EU-miljødirektiver blev overholdt i 
den foreliggende sag.

Konklusion

Kommissionens tjenestegrene har på baggrund af gældende EU-miljølovgivning gennemgået 
andragerens argumenter og oplysninger vedrørende det pågældende mineprojekt, idet de spanske 
myndigheders svar samtidig er taget i betragtning.

Gennemgangen af sagen har ikke gjort det muligt at påvise en overtrædelse af Unionens 
miljøbestemmelser, der finder anvendelse i denne sag.

Kommissionen ser derfor ingen anledning til at forfølge denne sag yderligere.


