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Betreft: Verzoekschrift 1342/2011, ingediend door Rosmarie Hennecke-Gramatzki 
(Duitse nationaliteit), uit naam van het Ornithologisch Collectief Zwarte 
Ooievaar (Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra), over de schendingen van 
de kaderrichtlijn water, de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn en het Verdrag 
van Aarhus in San Bernabé, Algeciras (Cádiz)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster stelt uit naam van het Ornithologisch Collectief Zwarte Ooievaar dat de regionale 
overheid van Andalusië in strijd handelt met Richtlijn 2000/60/EG, de kaderrichtlijn water, 
ten aanzien van de ontwikkelingen die in de watergebieden "Huerta de las Pilas" en het gebied 
bekend als Cortijo San Bernabé, in Algeciras (Cádiz) worden uitgevoerd. Tevens stelt 
indienster dat de onderneming Albero de la Bahia SA, dat een bovengronds mijnbouwproject 
uitvoert, in strijd handelt met Richtlijn 2004/35/EG inzake milieuaansprakelijkheid ten 
aanzien van het voorkomen en oplossen van milieuschade, omdat zij de 
milieueffectrapportage (MER) niet hebben nageleefd die in 2003 voor dit project werd 
opgesteld. Indienster waarschuwt dat deze locatie een illegale en ongecontroleerde 
afvalstortplaats is geworden. Als laatste licht indienster toe dat de organisatie die zij 
vertegenwoordigt geen toegang heeft gekregen tot de documentatie over de MER voor het 
project, een schending van het Verdrag van Aarhus.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 maart 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juni 2012

Indienster heeft uiting gegeven aan haar bezorgdheid over de negatieve gevolgen voor het milieu 
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van de bovengrondse mijnbouwexploitatie San Bernabé. Dit project van de onderneming Albero 
de la Bahía SA is gelegen in de gemeente Algeciras, provincie Cádiz van de autonome 
gemeenschap Andalusië in Spanje.

Opmerkingen van de Commissie

De diensten van de Commissie hebben de informatie en de argumenten van indiener over het 
betreffende project bestudeerd in het licht van het milieurecht van de Europese Unie dat in dit 
geval van toepassing zou kunnen zijn.

Uit het dossier blijkt dat een milieueffectbeoordeling heeft plaatsgevonden voordat het project 
is goedgekeurd.  Volgens indienster zouden echter verschillende voorwaarden van de 
milieueffectverklaring (MEV) niet zijn nageleefd, met name die verband houden met het 
milieutoezicht op het project en het herstel van de terreinen na de winning van delfstoffen.

Indienster klaagt over een slecht beheer van de afvalstoffen en over de eventuele vervuiling 
van de grondwaterlagen van Huerta de las Pilas.  Voorts is gebleken dat als gevolg van deze 
dagmijnbouw een soort natte zone is ontstaan. Met betrekking tot het onderwerp van dit 
verzoekschrift is aan de Commissie de parlementaire vraag E-3082/2011 gesteld.

Naar aanleiding van deze schriftelijke vraag hebben de diensten van de Commissie de 
Spaanse autoriteiten verzocht om opmerkingen over de door indienster aan de kaak gestelde 
feiten en over de toepassing van de EU-milieuwetgeving.

In antwoord op de gestelde vragen hebben de diensten van de Commissie uitgebreide 
verslagen met documentatie van de Spaanse autoriteiten ontvangen, die afkomstig zijn van de 
autonome gemeenschap Andalusië en de gemeente Algeciras.

Conclusie

Het van de Spaanse autoriteiten ontvangen antwoord wordt thans bestudeerd.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 28 augustus 2013

Dit verzoekschrift is het startpunt geweest voor een uitvoerige informatie-uitwisseling tussen de 
diensten van de Commissie en de bevoegde Spaanse autoriteiten.

In reactie op het meest recente verzoek van de diensten van de Commissie hebben de Spaanse 
autoriteiten de nieuwe rapporten toegezonden die de autonome regio Andalusië en de gemeente 
Algeciras over deze kwestie hebben opgesteld.

Naar aanleiding van de definitieve bestudering van het dossier hebben zij afrondend gewezen op 
het volgende:

Dit verzoekschrift heeft betrekking op de negatieve gevolgen voor het milieu van de 
bovengrondse mijnbouwexploitatie San Bernabé. Deze exploitatie wordt beheerd door de 
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onderneming Albero de la Bahía SA, en is gelegen in de gemeente Algeciras, provincie Cádiz, 
van de autonome gemeenschap Andalusië.

Voorafgaand aan de afgifte van de vergunning is dit project onderworpen aan een 
milieueffectbeoordeling in de zin van de wet 7/1994 ter bescherming van het milieu van de 
autonome regio Andalusië.  Destijds was dit de regionale wet waarbij de Richtlijn 85/337/EEG 
(milieueffectbeoordeling), momenteel Richtlijn 2011/92/EU, in nationaal recht is omgezet.  Het 
gaat hier om een project genoemd in bijlage II van de richtlijn.  Deze procedure is geëindigd met 
de milieueffectverklaring (MEV), bij besluit van 2 juni 2003 van de provinciale delegatie van 
Cádiz van het regionaal ministerie van milieu, dat is gepubliceerd in het publicatieblad van de 
provincie Cádiz (BOP) nr. 154 van 5 juli 2003.

In dat besluit zijn verschillende voorwaarden vastgesteld voor het herstel van de terreinen die 
getroffen zijn door deze mijnbouwexploitatie. Bovendien heeft de regionale overheid in 
november 2003 een herstelplan goedgekeurd.  Volgens indienster zouden echter verschillende 
voorwaarden van de milieueffectverklaring (MEV) niet zijn nageleefd, met name die verband 
houden met het milieutoezicht op het project en het herstel van de terreinen na de winning van 
delfstoffen. Indienster klaagt ook over het slechte beheer van de geproduceerde afvalstoffen.

De regionale overheden hebben erop gewezen dat de vergunning voor deze mijnbouwexploitatie 
in maart 2011 verlopen is.  De enige activiteit die nu nog toegestaan is, is het herstel van het 
gebied, waaraan naar verluidt gewerkt wordt. Bovendien wijzen zij erop dat er geen 
administratieve procedures lopen om het winningsgebied om te vormen in een vergunde 
stortplaats.

Wat de communautaire milieubeschermingsrichtlijnen, Richtlijn 2009/147/EG (Vogelrichtlijn) 
en Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) betreft, verklaren de regionale overheden dat deze in 
dit geval niet van toepassing zijn, aangezien het project geen nadelige gevolgen heeft voor het 
Natura 2000-netwerk.  Dit project bevindt zich namelijk op bebouwbare terreinen die buiten het 
Natura 2000-netwerk liggen.  Wat het soort watergebied betreft dat naar aanleiding van deze 
bovengrondse mijnbouwexploitatie is gecreëerd, verklaren de regionale overheden dat het gaat
om een kunstmatige habitat die niet geschikt kan zijn om een populatie watervogels van 
specifiek belang op duurzame wijze in stand te houden.

De gemeente heeft ook al aangegeven dat het exploitatiebedrijf bij meerdere inspecties een 
tuchtprocedure kreeg opgelegd om de verrichte activiteiten stop te zetten en het gebied te 
herstellen, aangezien deze activiteiten niet stroken met het voornoemd herstelplan.

Ook is dit geval onderzocht door de milieuprocureur naar aanleiding van verschillende klachten 
tegen het exploitatiebedrijf.

Uit het dossier blijkt dus dat de Spaanse bevoegde autoriteiten de nodige maatregelen hebben 
getroffen om de communautaire milieurichtlijnen die in dit geval van toepassing zijn te doen 
naleven.

Conclusie

De diensten van de Commissie hebben de argumenten en de informatie van indienster over het 
betreffende mijnbouwproject bestudeerd in het licht van de toepasselijke EU-milieuwetgeving. 
Hierbij is rekening gehouden met de antwoorden van de Spaanse autoriteiten.
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Op grond van het dossieronderzoek kon geen schending worden vastgesteld van de EU-
milieuvoorschriften die van toepassing zijn op het project waarop onderhavig verzoekschrift 
betrekking heeft.

De Commissie ziet derhalve geen reden om zich verder in deze kwestie te mengen.


