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Tárgy: Rosemarie Hennecke-Gramatzki német állampolgár által a Fekete Gólya 
Madártani Egyesület (Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra) nevében 
benyújtott 1342/2011. számú petíció a vízügyi keretirányelv, a környezeti 
felelősségről szóló irányelv és az Aarhusi Egyezmény San Bernabé-i 
(Algeciras, Cádiz) megsértésének eseteiről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – a Fekete Gólya Madártani Egyesület nevében – kifogásolja, hogy 
Andalúzia regionális kormányzata megsérti a 2000/60/EK vízügyi keretirányelvet, mégpedig 
azon fejlesztések összefüggésében, amelyekre a „Huerta de las Pilas” vizes élőhelynél és a 
„Cortijo San Bernabé” néven ismert területen kerül sor a cádizi Algecirasban. A petíció 
benyújtója továbbá kifejti, hogy az Albero de la Bahia SA társaság, amely épp külszíni 
bányászati projektet valósít meg, megsérti a környezeti károk megelőzése és felszámolása 
tekintetében a környezeti felelősségről szóló 2004/35/EK irányelvet, mivel nem tartotta be a 
projekt számára 2003-ban elkészített környezeti hatásvizsgálatban foglaltakat. A petíció 
benyújtója arra figyelmeztet, hogy a szóban forgó területet ma már illegális és ellenőrizetlen 
hulladéklerakóként használják. Végezetül a petíció benyújtója kifejti, hogy az általa képviselt 
szervezettől megtagadták a projekt számára végzett környezeti hatásvizsgálatról szóló 
dokumentumokhoz való hozzáférést, ami sérti az Aarhusi Egyezményt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. március 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. június 27.
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„A petíció benyújtója aggodalmának ad hangot a San Bernabé helyszínen folytatott nyíltszíni 
bányaművelés káros környezeti hatásaival kapcsolatban. Az Albero de la Bahía S.A. projektje 
Algeciras városhoz (Cádiz tartomány, Andalúzia Autonóm Közösség, Spanyolország) tartozó 
területen zajlik.

A Bizottság észrevételei

A Bizottság szolgálatai az ebben az esetben alkalmazható uniós környezetvédelmi 
jogszabályok szempontjából megvizsgálták a petíció benyújtója által a kifogásolt projekttel 
kapcsolatban szolgáltatott érveket és információkat.

Az adatokból kitűnik, hogy a kérdéses projekt engedélyezését megelőzően környezeti 
hatástanulmányt végeztek.  Ugyanakkor a petíció benyújtója szerint a projektfejlesztő több, a 
környezeti hatásokról szóló nyilatkozatban (DIA) előírt – a projekt környezetvédelmi 
felügyeletével és a terület kitermelés utáni rekultiválásával kapcsolatos – feltételt nem 
teljesített.

A petíció benyújtója kifogásolja a termelődött hulladékanyagok helytelen kezelését és a 
Huerta de la Pilas-i talaj alatti vízréteg esetleges elszennyeződését.  Megemlítendő az is, hogy 
a nyíltszíni bányatevékenység következtében egyfajta vizes élőhely alakult ki. Megjegyzendő, 
hogy a Bizottsághoz beérkezett az E-3082/2011 sz. parlamenti kérdés, amely a jelen 
petícióban tárgyalt esettel kapcsolatos.

Az írásbeli választ igénylő kérdés nyomán a Bizottság szolgálatai megkeresték a spanyol 
hatóságokat, hogy észrevételeiket kérjék az említett tényekkel és az uniós környezetvédelmi 
jogszabályok ez esetben történő alkalmazásával kapcsolatban.

A Bizottság megkeresésére válaszul a spanyol hatóságok megküldték az Andalúzia Autonóm 
Közösség és az algecirasi polgármesteri hivatal által készített jelentéseket, amelyekhez 
mellékelték a dokumentumokat.

Következtetés

Jelenleg folyik a spanyol hatóságok válaszának vizsgálata.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): beérkezett 2013. augusztus 28-án

A petícióról számos információcsere valósult meg a Bizottság szolgálatai és az illetékes spanyol 
hatóságok között.

A Bizottság szolgálatainak legutóbbi kérésére válaszolva a spanyol hatóságok továbbították az 
Andalúzia Autonóm Közösség, valamint az algecirasi polgármesteri hivatal által az üggyel 
kapcsolatban készített új jelentéseket.

Az ügy végleges elemzése után röviden az alábbiak állapíthatók meg:
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A petíció benyújtója aggodalmának ad hangot a San Bernabé helyszínen folytatott nyíltszíni 
bányaművelés esetleges káros környezeti hatásaival kapcsolatban. Az Albero de la Bahía S.A. 
vállalat projektje Algeciras városhoz (Cádiz tartomány, Andalúzia Autonóm Közösség) tartozó 
területen zajlik.

Meg kell jegyezni, hogy a projekttel kapcsolatosan az engedélyezést megelőzően Andalúzia 
Autonóm Közösség 7/1994. számú környezetvédelmi törvényének megfelelően sor került 
környezeti hatásvizsgálatra. Akkoriban ez a regionális törvény ültette át a környezeti 
hatásvizsgálatról szóló 85/337/EGK irányelvet (amelynek helyébe azóta a 2011/92/EU irányelv 
lépett).  Az irányelv II. melléklete szerinti projektről van szó.  Az eljárás alapján a regionális 
környezetvédelmi hatóság cádizi tartományi hivatala 2003. június 2-án elfogadta a környezeti 
hatásnyilatkozatot (DIA), amelyet Cádiz tartomány hivatalos lapjának (BOP) 2003. július 5-i 
154. számában közzétettek.

Az említett határozat több feltételt határoz meg a bányászati tevékenység által érintett területek 
helyreállítására vonatkozóan. Egyébként a regionális hivatal 2003 novemberében  jóvá is hagyta 
a helyreállítási tervet.  Ugyanakkor a petíció benyújtója szerint a projektfejlesztő több, a 
környezeti hatásokról szóló nyilatkozatban (DIA) előírt – a projekt környezetvédelmi 
felügyeletével és a terület kitermelés utáni rekultiválásával kapcsolatos – feltételt nem teljesített. 
A petíció benyújtója felrója továbbá a keletkezett hulladék helytelen kezelését.

A regionális hatóságok jelezték, hogy a szóban forgó bányászati tevékenységre vonatkozó 
engedély 2011 márciusában lejárt.  Ezért az egyetlen megengedett tevékenység  a terület –
folyamatban levő – helyreállítása. Ezenkívül közölték, hogy nincs folyamatban olyan 
közigazgatási eljárás, amelynek tárgya a bányaműveléssel érintett terület engedélyezett 
hulladéklerakóvá való alakítása lenne.

A közösségi természetvédelmi irányelvekkel kapcsolatban a regionális hatóságok fenntartják, 
hogy azok – 2009/147/EK (madarak) és 92/43/EGK (élőhelyek) – a szóban forgó esetben nem 
alkalmazandók, mivel a projekt nincs káros hatással a Natura 2000-re.  A projekt területe ugyanis 
a Natura 2000 hálózaton kívül, beépítendő területen helyezkedik el.  A nyíltszíni bányaművelés 
következtében kialakult nedves környezettel kapcsolatban a regionális hatóságok jelzik, hogy 
olyan mesterséges élőhelyről van szó, amelyben nem állnak fenn a megfelelő körülmények 
értékes vízimadarak tartós életvitelének biztosításához.

A települési hatóságok jelezték továbbá, hogy – többszöri ellenőrzést követően – a kitermeléssel 
foglalkozó vállalat ellen hatósági eljárás indult tevékenységének beszüntetése, illetve a 
helyreállítás céljából, mivel a vállalat nem tartotta be az említett helyreállítási terv előírásait.

Ezenkívül az ügyben a környezetvédelmi felügyelet is vizsgálatot indított, mivel számos panasz 
érkezett a kitermeléssel foglalkozó vállalat ellen.

Az iratokból kiderül tehát, hogy az illetékes spanyol hatóságok meghozták a vonatkozó 
közösségi környezetvédelmi irányelvek tiszteletben tartatásához szükséges intézkedéseket.

Következtetés

Az alkalmazandó uniós környezetvédelmi jogszabályok fényében, valamint a spanyol hatóságok 
válaszainak figyelembevétele mellett a Bizottság szolgálatai megvizsgálták a petíció benyújtója 
által a szóban forgó bányászati projekttel kapcsolatosan szolgáltatott érveket és információkat.
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Az ügy vizsgálata alapján nem állapítható meg a petíció tárgyát képező projektre vonatkozó 
uniós környezetvédelmi jogszabályok megsértése.

Ezért nincs olyan tényező, amely indokolná ebben az ügyben a Bizottság további fellépését.


