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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1342/2011, adresată de Rosmarie Hennecke-Gramatzki, de cetățenie 
germană, în numele Colectivului ornitologic barza neagră (Colectivo Ornitológico 
Cigüeña Negra), privind încălcările Directivei-cadru privind apa, a Directivei 
privind răspunderea pentru mediul înconjurător și a Convenției de la Aarhus în 
San Bernabé, Algeciras (Cádiz)

1. Rezumatul petiției

Petiționara, în numele Colectivului ornitologic barza neagră, denunță faptul că guvernul 
regional din Andaluzia încalcă Directiva 2000/60/CE, Directiva-cadru privind apa, în ceea ce 
privește amenajările care au loc în zonele umede „Huerta de las Pilas” și în zona cunoscută 
sub denumirea de Cortijo San Bernabé, din Algeciras (Cádiz). Petiționara afirmă, în egală 
măsură, că întreprinderea Albero de la Bahia SA, care desfășoară un proiect de exploatare 
minieră de suprafață, încalcă Directiva 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul 
înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului, întrucât nu a 
respectat evaluarea impactului asupra mediului care a fost efectuată pentru acest proiect în 
anul 2003. Petiționara avertizează că situl a devenit un sit necontrolat de deversare ilegală a 
deșeurilor. În cele din urmă, petiționara explică faptul că organizației pe care o reprezintă i-a 
fost refuzat accesul la documentația EIM pentru acest proiect, ceea ce reprezintă o încălcare a 
Convenției de la Aarhus.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 martie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iunie 2012

Petiționara își exprimă îngrijorarea cu privire la consecințele negative asupra mediului ale 
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exploatării miniere de suprafață numite San Bernabé. Proiectul în cauză, promovat de 
întreprinderea „Albero de la Bahía, S.A.” este situat în localitatea Algeciras, în provincia Cádiz, 
în comunitatea autonomă Andaluzia, Spania.

Observațiile Comisiei

Serviciile Comisiei au examinat argumentele și informațiile furnizate de către petiționară în 
legătură cu proiectul în cauză, din perspectiva legislației Uniunii Europene în materie de 
mediu care s-ar putea aplica în cazul de față.

Din dosar reiese că proiectul în cauză a fost supus unei proceduri de evaluare a impactului 
asupra mediului înainte de a fi autorizat. Cu toate acestea, potrivit petiționarei, promotorul nu 
a respectat diferitele condiții stabilite în declarația de impact asupra mediului (DIA), legate în 
special de supravegherea proiectului în ceea ce privește mediul și de restaurarea terenurilor în 
urma extracției de resurse miniere.

Petiționara denunță gestionarea deficitară a deșeurilor rezultate și eventuala poluare a 
acviferului denumit „Huerta de las Pilas”. Mai mult, trebuie menționat că, în urma acestei 
activități miniere de suprafață, s-a format un fel de zonă umedă. Trebuie menționat că 
Comisiei i-a fost adresată întrebarea parlamentară E-3082/2011 privind subiectul menționat în 
prezenta petiție.

În urma acestei întrebări cu solicitare de răspuns scris, serviciile Comisiei s-au adresat 
autorităților spaniole pentru a solicita observații din partea acestora referitoare la faptele 
denunțate de petiționară, precum și la aplicarea dreptului Uniunii în materie de mediu în cazul 
de față.

Ca răspuns la solicitarea serviciilor Comisiei, autoritățile spaniole au transmis rapoarte 
întocmite de comunitatea autonomă Andaluzia și de primăria din Algeciras, însoțite de 
documente.

Concluzie

În momentul de față se examinează răspunsul transmis de către autoritățile spaniole.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 28 august 2013

Ca urmare a prezentei petiții, acest caz a făcut obiectul unor schimburi de informații între 
serviciile Comisiei și autoritățile spaniole competente.

Ca răspuns la ultima solicitare adresată de serviciile Comisiei, autoritățile spaniole au transmis 
noile rapoarte elaborate în legătură cu acest subiect de comunitatea autonomă Andaluzia, precum 
și de Primăria localității Algeciras.

Ca urmare a analizei finale a cazului, trebuie menționate, într-o formă sintetizată, următoarele 
puncte:
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Petiția se referă la eventualele consecințe negative asupra mediului ale exploatării miniere de 
suprafață numită San Bernabé. Exploatarea minieră în cauză, promovată de întreprinderea 
„Albero de la Bahía, S.A.” este situată în localitatea Algeciras, provincia Cádiz, în comunitatea 
autonomă Andaluzia.

Trebuie menționat faptul că, înainte de autorizare, acest proiect a fost supus unei proceduri de 
evaluare a impactului asupra mediului în temeiul Legii 7/1994 privind protecția mediului în 
comunitatea autonomă Andaluzia. La momentul respectiv, această lege reprezenta actul legislativ 
la nivel regional de transpunere a Directivei 85/337/CEE (privind evaluarea impactului asupra 
mediului), în prezent Directiva 2011/92/UE. Acesta este un proiect menționat în anexa II la 
directivă. Procedura s-a finalizat cu declarația de impact asupra mediului (DIA) adoptată prin 
Decizia din 2 iunie 2003 a Delegației provinciale din Cádiz a Departamentului regional pentru 
mediu, publicată în Jurnalul Oficial al provinciei Cádiz nr. 154 din 5 iulie 2003 (BOP).

Decizia menționată anterior stabilește diferite condiții referitoare la reabilitarea terenurilor 
afectate de această exploatare minieră. În plus, în noiembrie 2003, administrația regională a 
aprobat un plan de reabilitare. Cu toate acestea, potrivit petiționarei, promotorul nu a respectat 
anumite condiții stabilite în declarația de impact asupra mediului (DIA), legate în special de 
supravegherea proiectului în ceea ce privește mediul și de restaurarea terenurilor în urma 
extracției de resurse miniere. De asemenea, petiționara denunță o gestionare deficitară a 
deșeurilor rezultate.

Autoritățile regionale au raportat că valabilitatea autorizației pentru această exploatare minieră a 
expirat în luna martie 2011. Prin urmare, singura activitate permisă este reabilitarea zonei, care ar 
trebui să fie în curs de execuție. De asemenea, autoritățile arată faptul că nu există demersuri 
administrative în curs pentru a transforma zona de extracție într-un depozit de deșeuri autorizat.

Având în vedere directivele comunitare privind protejarea naturii (Directiva 2009/147/CE 
privind păsările și Directiva 92/43/CEE privind habitatele), autoritățile regionale afirmă că 
acestea nu sunt aplicabile în acest caz, deoarece proiectul nu are efecte negative asupra rețelei 
Natura 2000. Într-adevăr, proiectul este amplasat pe suprafețe accesibile dezvoltării urbane, 
aflate în afara rețelei Natura 2000. În ceea ce privește tipul de zonă umedă creată ca urmare a 
acestei activități miniere de suprafață, autoritățile regionale afirmă că este vorba despre un 
habitat artificial care nu prezintă condiții corespunzătoare pentru găzduirea viabilă a unei 
comunități de păsări de apă de interes.

Autoritățile locale au menționat, de asemenea, că, în urma diverselor inspecții, întreprinderea 
exploatatoare a făcut obiectul unei proceduri disciplinare în vederea finalizării și remedierii 
activităților realizate care nu respectă planul de restaurare menționat anterior.

De asemenea, se pare că acest caz a fost analizat de procurorul de mediu ca urmare a 
numeroaselor plângeri primite împotriva întreprinderii exploatatoare.

Din dosar reiese că autoritățile spaniole competente au luat măsurile necesare pentru respectarea 
directivelor comunitare în materie de mediu aplicabile în acest caz.

Concluzii
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Serviciile Comisiei au examinat argumentele și informațiile furnizate de petiționară în legătură 
cu proiectul minier în cauză din perspectiva legislației aplicabile a UE în materie de mediu și 
ținând cont de răspunsurile autorităților spaniole.

În urma analizei dosarului, nu s-a putut concluziona că, în cazul proiectului care face obiectul 
prezentei petiții, este vorba de o încălcare a legislației aplicabile a UE în materie de mediu .

Prin urmare, Comisia nu are niciun motiv să intervină în continuare în acest caz.


