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Επιτροπή Αναφορών

28.8.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1342/2011, της Rosmarie Hennecke-Gramatzki, γερμανικής 
ιθαγένειας, εκ μέρους της οργάνωσης ορνιθολογίας Μαύρος Πελαργός 
«Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra», σχετικά με την παράβαση της 
οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα, της οδηγίας περί περιβαλλοντικής ευθύνης και 
τη σύμβαση του Aarhus στην περιοχή San Bernabé, Algeciras (Cádiz)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταγγέλλει, εκ μέρους της οργάνωσης ορνιθολογίας Μαύρος Πελαργός, την 
παράβαση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα) από την περιφερειακή 
κυβέρνηση της Ανδαλουσίας σε σχέση με τις τρέχουσες εξελίξεις στον υγρότοπο Huerta de 
las Pilas και στην περιοχή Cortijo San Bernabé, στο Algeciras (Cádiz). Επίσης, η αναφέρουσα 
υποστηρίζει ότι η εταιρεία Albero de la Bahia SA, υπεύθυνη για ένα έργο εξόρυξης σε 
υπαίθριο ορυχείο, παραβιάζει την οδηγία 2004/35/ΕΚ σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη 
όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας, καθώς δεν τηρεί 
τη διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προβλέπεται για το εν λόγω έργο 
από το 2003. Η αναφέρουσα προειδοποιεί ότι η τοποθεσία έχει μετατραπεί σε παράνομη και 
ανεξέλεγκτη χωματερή. Τέλος, η αναφέρουσα διευκρινίζει ότι δεν επιτράπηκε η πρόσβαση 
στα έγγραφα της ΕΠΕ στην οργάνωση που εκπροσωπεί και το γεγονός αυτό αποτελεί 
παραβίαση της σύμβασης του Aarhus.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Μαρτίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2012

Η αναφέρουσα εκφράζει τον προβληματισμό της σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις του 



PE492.751v02-00 2/4 CM\1003930EL.doc

EL

υπαίθριου ορυχείου «San Bernabé» στο περιβάλλον. Το έργο αυτό, που προωθεί η εταιρία 
Albero de la Bahía, S.A., βρίσκεται στον δήμο Algeciras (Cádiz), στην αυτόνομη Κοινότητα της 
Ανδαλουσίας στην Ισπανία.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν τα επιχειρήματα και τις πληροφορίες που διαβίβασε η 
αναφέρουσα σχετικά με το αμφισβητούμενο σχέδιο, υπό το πρίσμα της νομοθεσίας για το 
περιβάλλον της Ένωσης που εφαρμόζεται εν προκειμένω.

Από τον φάκελο προκύπτει ότι το εν λόγω έργο υποβλήθηκε σε διαδικασία αξιολόγησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν την έγκρισή του. Ωστόσο, σύμφωνα με την αναφέρουσα, 
κάποιοι όροι που θέτει η Δήλωση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΔΠΕ), ιδιαίτερα σχετικά με 
την περιβαλλοντική επίβλεψη του έργου και την αποκατάσταση του εδάφους μετά την 
εξόρυξη, δεν τηρήθηκαν από τον ανάδοχο του έργου.

Η αναφέρουσα καταγγέλλει κακή διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται και την 
ενδεχόμενη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα «Huerta de las Pilas». Εξάλλου, πρέπει να 
υπογραμμιστεί ότι λόγω της εκμετάλλευσης του υπαίθριο ορυχείου, δημιουργήθηκε ένα είδος 
υγροτόπου. Σημειώνεται ότι η Επιτροπή έλαβε την κοινοβουλευτική ερώτηση E-3082/2011 
σχετικά με το θέμα για το οποίο κάνει λόγο η αναφέρουσα.

Σε συνέχεια της γραπτής αυτής ερώτησης, οι υπηρεσίες της Επιτροπής απευθύνθηκαν στις 
ισπανικές αρχές, με σκοπό να λάβουν τις παρατηρήσεις τους για τα γεγονότα που 
καταγγέλλονται καθώς και για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης 
στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Σε απάντηση στο αίτημα των υπηρεσιών της Επιτροπής, οι ισπανικές αρχές διαβίβασαν τις 
εκθέσεις που συνέταξε η αυτόνομη Κοινότητα της Ανδαλουσίας και το δημαρχείο του 
Algeciras, καθώς και συνημμένα έγγραφα.

Συμπέρασμα

Η απάντηση που διαβίβασαν οι ισπανικές αρχές βρίσκεται υπό μελέτη.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Σε συνέχεια της αναφοράς, ο εν λόγω φάκελος αποτέλεσε αντικείμενο διαφόρων ανταλλαγών 
πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και των αρμόδιων ισπανικών αρχών.

Σε απάντηση του τελευταίου αιτήματος των υπηρεσιών της Επιτροπής, οι ισπανικές αρχές 
διαβίβασαν τις νέες εκθέσεις που εκπονήθηκαν από την αυτόνομη Κοινότητα της Ανδαλουσίας 
και το δημαρχείο του Algeciras, για το θέμα αυτό.

Σε συνέχεια της τελικής ανάλυσης του φακέλου θα πρέπει να αναφερθούν, περιληπτικά, τα 
ακόλουθα σημεία:
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Η παρούσα αναφορά αφορά τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις της εκμετάλλευσης του 
υπαίθριου ορυχείου που αποκαλείται San Bernabé, στο περιβάλλον. Το εν λόγω έργο το έχει 
αναλάβει η επιχείρηση "Albero de la Bahía, S.A.", στον δήμο Algeciras, στην επαρχία Cádiz, 
στην αυτόνομη Κοινότητα της Ανδαλουσίας.

Να σημειωθεί ότι το εν λόγω έργο πέρασε, τότε, από διαδικασία αξιολόγησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν του χορηγηθεί η άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 
7/1994 για την περιβαλλοντική προστασία της αυτόνομης Κοινότητας της Ανδαλουσίας. Ο 
νόμος αυτός ήταν τότε περιφερειακή νομοθεσία μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο της οδηγίας
85/337/ΕΟΚ (εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων), που είναι η σημερινή οδηγία 
2011/92/ΕΕ. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας. Η 
εν λόγω διαδικασία περατώθηκε με τη δήλωση περιβαλλοντικής επίπτωσης (DIA) που 
εγκρίθηκε με την απόφασης της 2ας Ιουνίου 2003 από την αντιπροσωπεία της επαρχίας του 
Cádiz του περιφερειακού διαμερίσματος περιβάλλοντος, η οποία δημοσιεύθηκε στην επίσημη 
εφημερίδα της επαρχίας του Cádiz (BOP) αριθ. 154 της 5ης Ιουλίου 2003. 

Η προαναφερθείσα απόφαση καθορίζει διάφορους όρους σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση των 
εδαφών στα οποία υπήρξαν εξορυκτικές δραστηριότητες. Εξάλλου, ένα πρόγραμμα 
αποκατάστασης εγκρίθηκε από την περιφερειακή διοίκηση το Νοέμβριο του 2003. Όμως, 
σύμφωνα με την αναφέρουσα, διάφοροι όροι που καθορίζονταν από την DIA, κυρίως 
συνδεδεμένοι με την περιβαλλοντική επιτήρηση του έργου και την αποκατάσταση των εδαφών 
σε συνέχεια της εξόρυξης των ορυκτών από τα μεταλλεία, δεν έγιναν σεβαστές από τον 
επιχειρηματία. Η αναφέρουσα καταγγέλλει επίσης την κακή διαχείριση των αποβλήτων τα οποία 
παράγονται.

Οι περιφερειακές αρχές ανέφεραν ότι η ισχύς της άδειας της εν λόγω εξορυκτικής 
εκμετάλλευσης έληξε τον Μάρτιο του 2011. Ως εκ τούτου, η μόνη δραστηριότητα που 
επιτρέπεται είναι η αποκατάσταση της ζώνης πράγμα το οποίο βρίσκεται υπό εξέλιξη. Επιπλέον, 
αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν διοικητικά διαβήματα για την μετατροπή της ζώνης εξόρυξης σε 
εγκεκριμένο χώρο απόρριψης αποβλήτων.

Σε ό,τι αφορά τις κοινοτικές οδηγίες προστασίας της φύσης: 2009/147/ΕΚ (πτηνά) και 
92/43/ΕΟΚ (οικότοποι), οι περιφερειακές αρχές υποστηρίζουν ότι οι τελευταίες δεν 
εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη περίπτωση, διότι το εν λόγω έργο δεν έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στο δίκτυο Natura 2000. Πράγματι αυτό βρίσκεται σε χώρους για αστική ανάπτυξη 
εκτός του δικτύου Natura 2000. Σχετικά με τον "υγρότοπο", που δημιουργήθηκε στη συνέχεια 
της εν λόγω εξορυκτικής δραστηριότητας, οι περιφερειακές αρχές αναφέρουν ότι πρόκειται για 
έναν τεχνητό οικότοπο που δεν προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες προκειμένου να υποδεχθεί 
κοινότητα υδρόβιων πτηνών κατά τρόπο βιώσιμο. 

Οι δημοτικές αρχές ανέφεραν επίσης ότι, σε συνέχεια διαφόρων επιθεωρήσεων, η επιχείρηση 
που είχε την εκμετάλλευση υπόκειται σε διαδικασία για καταλογισμό πειθαρχικής ευθύνης ώστε 
να τεθεί τέλος και να αποκατασταθεί η περιοχή μετά τις εξορυκτικές δραστηριότητες οι οποίες 
από ό,τι προκύπτει δεν διεξήχθησαν σύμφωνα με το προαναφερθέν πρόγραμμα αποκατάστασης.

Επιπλέον, προκύπτει ότι η εν λόγω υπόθεση εξετάζεται από τον περιβαλλοντικό εισαγγελέα σε 
συνέχεια διαφόρων καταγγελιών κατά της επιχείρησης εκμετάλλευσης.
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Όπως λοιπόν προκύπτει από το φάκελο οι αρμόδιες ισπανικές αρχές έχουν λάβει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να γίνουν πλήρως σεβαστές οι περιβαλλοντικές κοινοτικές οδηγίες που 
εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Συμπεράσματα

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν τα επιχειρήματα και τις πληροφορίες που διαβίβασε η 
αναφέρουσα σε σχέση με το έργο εξορυκτικής δραστηριότητας, υπό το φως της σχετικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη και τις απαντήσεις των ισπανικών 
αρχών. 

Η ανάλυση του φακέλου δεν επέτρεψε να διαπιστωθεί παραβίαση του περιβαλλοντικού δικαίου 
της Ένωσης το οποίο εφαρμόζεται για το εν λόγω έργο, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας 
αναφοράς.

Η Επιτροπή δεν έχει ως εκ τούτου λόγους να συνεχίσει περαιτέρω την παρέμβασή της στην εν 
λόγω περίπτωση.


