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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1342/2011, którą złożyła Rosmarie Hennecke-Gramatzki (Niemcy) 
w imieniu towarzystwa ornitologicznego „Czarny Bocian” (Colectivo 
Ornitológico Cigüeña Negra), w sprawie naruszania ramowej dyrektywy 
wodnej, dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko oraz 
konwencji z Aarhus w San Bernabé, Algeciras (Kadyks)

1. Streszczenie petycji

W imieniu towarzystwa ornitologicznego „Czarny Bocian” składająca petycję informuje, 
że regionalny rząd Andaluzji narusza dyrektywę 2000/60/WE i ramową dyrektywę wodną 
w związku z zabudową prowadzoną na obszarach podmokłych „Huerta de las Pilas” i terenie 
o nazwie Cortijo San Bernabé w Algeciras (Kadyks). Następnie składająca petycję stwierdza, 
że przedsiębiorstwo Albero de la Bahia SA, które prowadzi działalność wydobywczą metodą 
odkrywkową, narusza dyrektywę 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za środowisko 
w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, 
ponieważ nie przestrzega zapisów oceny oddziaływania na środowisko sporządzonej dla tego 
przedsięwzięcia w 2003 r. Składająca petycję alarmuje, że przedmiotowy obszar staje się 
nielegalnym i niekontrolowanym składowiskiem odpadów. Na koniec składająca petycję 
wyjaśnia, że organizacji, którą reprezentuje, odmówiono dostępu do dokumentacji OOŚ dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia, co stanowi naruszenie konwencji z Aarhus.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 marca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r.

Składająca petycję dzieli się swoimi obawami dotyczącymi negatywnych skutków kopalni 
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odkrywkowej o nazwie San Bernabé dla środowiska. Przedsięwzięcie to, wspierane przez 
przedsiębiorstwo „Albero de la Bahía, S.A”, jest usytuowane w gminie Algeciras, w prowincji 
Kadyks, we Wspólnocie autonomicznej Andaluzji, w Hiszpanii.

Uwagi Komisji

Służby Komisji rozpatrzyły argumenty i informacje przedstawione przez składającą petycję w 
związku z przedmiotowym przedsięwzięciem w świetle prawa Unii Europejskiej w dziedzinie 
ochrony środowiska naturalnego, które mogłoby mieć zastosowanie w tym przypadku.

Z dokumentacji wynika, że przed udzieleniem zezwolenia na przedmiotowe przedsięwzięcie, 
zostało ono poddane procedurze oceny oddziaływania na środowisko.  Jednakże według 
składającej petycję inwestor nie spełnił licznych warunków ustanowionych w oświadczeniu o 
oddziaływaniu na środowisko (DIA), zwłaszcza warunków związanych z monitorowaniem 
środowiska w ramach przedsięwzięcia i rekultywacją terenów po wydobyciu zasobów 
mineralnych.

Składający petycję informuje o złym gospodarowaniu wytwarzanymi odpadami i o 
możliwości zanieczyszczenia warstwy wodonośnej o nazwie „Huerta de las Pilas”.  Ponadto 
należy zauważyć, że w wyniku tej wydobywczej działalności odkrywkowej wytworzył się 
pewien rodzaj terenu podmokłego. Należy zauważyć, że Komisja otrzymała zapytanie 
poselskie E-3082/2011 dotyczące kwestii poruszanych w niniejszej petycji.

W związku z tym zapytaniem służby Komisji zwróciły się do władz hiszpańskich w celu 
uzyskania ich uwag na temat ujawnionych faktów, jak również na temat zastosowania prawa 
unijnego z zakresu ochrony środowiska w tym konkretnym przypadku.

W odpowiedzi na zapytanie służb Komisji władze hiszpańskie dostarczyły sprawozdania 
sporządzone przez Wspólnotę autonomiczną Andaluzji oraz władze gminy Algeciras, wraz z 
dokumentacją.

Wnioski

Odpowiedź otrzymana od władz hiszpańskich jest obecnie rozpatrywana.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

W następstwie tej petycji sprawa była przedmiotem wielokrotnej wymiany informacji między 
służbami Komisji i właściwymi władzami Hiszpanii.

W odpowiedzi na ostatnie zapytanie służb Komisji władze Hiszpanii przekazały Komisji nowe 
sprawozdania na ten temat opracowane przez Wspólnotę autonomiczną Andaluzji oraz przez 
gminę Algeciras.

Po przeprowadzeniu końcowej analizy dokumentacji należy podkreślić w skrócie następujące 
punkty:
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Niniejsza petycja dotyczy możliwego negatywnego wpływu kopalni odkrywkowej o nazwie San 
Bernabé na środowisko. Zarządza nią przedsiębiorstwo „Albero de la Bahía, S.A”, w gminie 
Algeciras, w prowincji Kadyks, we Wspólnocie autonomicznej Andaluzji.

Należy zauważyć, że projekt ten przed wydaniem zezwolenia został w przeszłości poddany 
procedurze oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą 7/1994 Autonomicznej 
Wspólnoty Andaluzji o ochronie środowiska.  W tamtym okresie ustawa ta była regionalną 
ustawą transponującą dyrektywę 85/337/EWG (ocena oddziaływania na środowisko), która jest 
obecnie dyrektywą 2011/92/UE.  Chodzi o projekt widniejący w załączniku II do dyrektywy.  
Procedura zakończyła się wydaniem oświadczenia o oddziaływaniu na środowisko (DIA), 
przyjętego decyzją z dnia 2 czerwca 2003 r. delegacji prowincji Kadyks regionalnego 
departamentu ochrony środowiska, opublikowaną w dzienniku urzędowym prowincji Kadyks 
(BOP) nr 154 z dnia 5 lipca 2003 r.

We wspomnianej decyzji określone są liczne warunki dotyczące rekultywacji terenów, na 
których odbywa się działalność wydobywcza. Ponadto w listopadzie 2003 r. władze regionalne 
zatwierdziły plan rekultywacji.  Jednakże według składającej petycję inwestor nie spełnił 
licznych warunków ustanowionych w oświadczeniu o oddziaływaniu na środowisko, zwłaszcza 
warunków związanych z monitorowaniem środowiska w ramach przedsięwzięcia i rekultywacją 
terenów po wydobyciu zasobów mineralnych. Składająca petycję informuje również o złym 
gospodarowaniu wytwarzanymi odpadami.

Władze regionalne poinformowały, że zezwolenie na działalność tej kopalni straciło ważność w 
marcu 2011 r.  W związku z tym jedyną dozwoloną działalnością jest rekultywacja tego obszaru, 
która rzekomo ma miejsce. Ponadto władze regionalne poinformowały, że nie zostały podjęte 
żadne czynności administracyjne mające na celu przekształcenie obszaru kopalni w legalne 
składowisko odpadów.

Odnośnie do wspólnotowych dyrektyw o ochronie przyrody: 2009/147/WE („dyrektywa ptasia”) 
et 92/43/EWG („dyrektywa siedliskowa”), władze regionalne twierdzą, że te ostatnie nie mają 
zastosowania w tym przypadku, ponieważ projekt ten nie ma negatywnego wpływu na sieć 
Natura 2000.  Istotnie obszar ten znajduje się na terenach udostępnionych pod zabudowę, poza 
siecią Natura 2000.  W odniesieniu do rodzaju obszaru podmokłego, który wykształcił się w 
związku z tą odkrywkową działalnością wydobywczą, władze regionalne zaznaczają, że jest to 
siedlisko sztuczne, wykluczające zapewnienie odpowiednich warunków, aby na stałe mogła się 
tu osiedlić będąca przedmiotem zainteresowania wspólnota ptactwa wodnego.  

Władze miejskie wspomniały również, że w wyniku licznych inspekcji, wobec przedsiębiorstwa 
zarządzającego kopalnią zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne mające na celu położenie 
kresu działaniom niezgodnym ze wspomnianym planem rekultywacji i naprawienie szkód 
wynikłych z takich działań.  

Ponadto okazuje się, że sprawa ta została zbadana przez prokuratora ds. środowiska w 
następstwie szeregu otrzymanych skarg na przedsiębiorstwo zarządzające kopalnią. 

Z dokumentacji zatem wynika, że właściwe władze hiszpańskie podjęły niezbędne kroki w celu 
zapewnienia zgodności z mającymi zastosowanie w tym przypadku wspólnotowymi 
dyrektywami środowiskowymi.

Podsumowanie
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Służby Komisji przeanalizowały argumenty i informacje przekazane przez składającą petycję 
w związku z przedmiotowym projektem kopalni w świetle obowiązującego prawa UE 
w dziedzinie ochrony środowiska i z uwzględnieniem odpowiedzi władz hiszpańskich.

Analiza sprawy nie pozwoliła na stwierdzenie, że przedsięwzięcie będące przedmiotem 
niniejszej petycji stanowi naruszenie prawa Unii w dziedzinie ochrony środowiska.

Komisja nie ma zatem podstaw do kontynuowania interwencji w przedmiotowym przypadku.


