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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1342/2011, ktorú predkladá Rosmarie Hennecke-Gramatziki, 
nemecká štátna občianka, v mene ornitologického združenia bociana 
čierneho (Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra), o porušovaní rámcovej 
smernice o vode, smernice o environmentálnej zodpovednosti a Aarhuského 
dohovoru, v San Bernabé, Algeciras (Cádiz)

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície v mene ornitologického združenia bociana čierneho tvrdí, že 
regionálna vláda Andalúzie porušila smernicu 2000/60/ES, rámcovú smernicu o vode, pri 
úpravách, ktoré sa vykonali v mokradiach „Huerta de las Pilas“ a v oblasti známej pod 
názvom Cortijo San Bernabé v Algeciras (Cádiz). Prekladateľka petície takisto trvá na tom, že 
spoločnosť Albero de la Bahia SA, ktorá uskutočňuje projekt povrchovej ťažby, porušuje 
smernicu 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní 
environmentálnych škôd, keďže nedodržala posúdenie vplyvov na životné prostredie, ktoré sa 
pre tento projekt vykonalo v roku 2003. Predkladateľka petície tvrdí, že toto miesto sa stalo 
miestom nekontrolovanej nelegálnej skládky. Predkladateľka petície napokon vysvetľuje, že 
organizácii, ktorú zastupuje, bol odmietnutý prístup k dokumentom tohto projektu týkajúcim 
sa posúdenia vplyvov na životné prostredie, čím sa porušil Aarhuský dohovor.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 26. marca 2012. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 27. júna 2012)

Predkladateľka petície oznámila svoju obavu týkajúcu sa negatívnych dôsledkov povrchovej 
ťažobnej prevádzky s názvom San Barnabé na životné prostredie. Tento projekt, podporovaný 
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podnikom „Albero de la Bahía, S.A.“ sa nachádza v samospráve Algeciras v provincii Cádiz 
v autonómnom spoločenstve Andalúzia v Španielsku.

Pripomienky Komisie

Útvary Komisie preskúmali argumenty a informácie predkladateľky petície vo vzťahu 
k dotknutému projektu v súvislosti s environmentálnym právom Európskej únie, ktoré by sa 
mohli uplatniť v tomto prípade.

Z dokumentácie vyplýva, že dotknutý projekt bol pred jeho schválením predložený na 
posúdenie vplyvov na životné prostredie. Podľa predkladateľky petície zadávateľ nedodržal 
niekoľko podmienok stanovených vo vyhlásení o vplyvoch na životné prostredie, ktoré sa 
týkali najmä environmentálneho dohľadu nad projektom a obnovy územia po banskej ťažbe.

Predkladateľka petície informuje o nesprávnom riadení odpadu a prípadnom znečisťovaní 
vodného zdroja s názvom Huerta de las Pilas. Okrem iného je vhodné poznamenať, že 
v dôsledku tejto povrchovej ťažobnej činnosti vzniklo niečo ako mokraď. Treba poznamenať, 
že Komisii bola doručená parlamentná otázka E-3082/2011 o téme, ktorej sa týka táto petícia.

V nadväznosti na túto písomnú otázku útvary Komisie požiadali španielske orgány, aby sa 
vyjadrili k skutkovým tvrdeniam, ako aj k uplatneniu environmentálneho práva Únie v tejto 
veci.

V reakcii na žiadosť útvarov Komisie španielske orgány spolu s dokumentáciou predložili 
správy, ktoré vypracovala autonómna oblasť Andalúzia a radnica mesta Algeciras.

Záver

V súčasnosti sa analyzuje odpoveď zaslaná španielskymi orgánmi.

4. Revidovaná odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

Po predložení petície si útvary Komisie a španielske orgány niekoľkokrát vymenili informácie 
v danej veci.

V reakcii na poslednú žiadosť útvarov Komisie španielske orgány predložili nové správy, ktoré 
k danej veci vypracovala autonómna oblasť Andalúzia a radnica mesta Algeciras.

Po záverečnej analýze spisu treba v krátkosti uviesť tieto body:

Táto petícia sa týka možných negatívnych dôsledkov na mieste povrchovej ťažby s názvom San 
Bernabé na životné prostredie. Túto ťažbu podporuje spoločnosť Albero de la Bahía, S.A. 
v samospráve mesta Algeciras v provincii Cádiz v autonómnej oblasti Andalúzia.

Je potrebné poznamenať, že tento projekt bol vtedy pred schválením predložený na posúdenie 
vplyvov na životné prostredie podľa zákona 7/1994 o environmentálnej ochrane autonómnej 
oblasti Andalúzie. Tento zákon bol vtedy regionálnym právnym predpisom, ktorým sa 
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transponovala smernica 85/337/EHS (posudzovanie vplyvov na životné prostredie), dnes 
smernica 2011/92/EÚ. Ide o projekt podľa prílohy II k smernici. Tento postup sa ukončil 
vyhlásením o vplyvoch na životné prostredie prijatým rozhodnutím z 2. júna 2003 Cádizskej 
provinciálnej delegácie regionálneho ministerstva pre životné prostredie, ktoré bolo 
uverejnené v úradnom vestníku Cádizskej provincie (BOP) č. 154 z 5. júla 2003.

V uvedenom rozhodnutí sa ustanovujú rozličné podmienky týkajúce sa obnovy územia 
postihnutého v dôsledku ťažby. Regionálna správa v novembri 2003 okrem toho schválila plán 
obnovy. Podľa predkladateľky petície však zadávateľ nedodržiaval viaceré podmienky stanovené 
vo vyhlásení o vplyvoch na životné prostredie, najmä tie, ktoré sa týkajú environmentálneho 
dohľadu nad projektom a obnovy územia v dôsledku banskej ťažby. Predkladateľka petície 
takisto informuje o nesprávnom nakladaní s vyprodukovaným odpadom.

Regionálne orgány naznačili, že platnosť schválenia tejto banskej ťažby sa skončila v marci 
2011. V dôsledku toho je jedinou povolenou činnosťou obnova oblasti, na ktorej prebiehala 
ťažba. Okrem toho tvrdia, že v súčasnosti neprebiehajú žiadne administratívne úkony s cieľom 
premeniť oblasť ťažby na schválenú skládku.

Pokiaľ ide o smernice Spoločenstva o ochrane prírody: 2009/147/ES (vtáctvo) a 92/43/EHS 
(biotopy), regionálne orgány zdôrazňujú, že sa tieto smernice v tomto prípade neuplatňujú, 
keďže tento projekt nemal negatívny vplyv na sústavu Natura 2000. Tento projekt sa nachádza 
na zastavateľných pozemkoch mimo sústavy Natura 2000. Pokiaľ ide o typ mokrade vytvorenej 
v dôsledku tejto povrchovej banskej činnosti, regionálne orgány tvrdia, že ide o umelý biotop, 
ktorým sa vylučujú primerané podmienky na prijatie dotknutého spoločenstva vodného vtáctva 
životaschopným spôsobom.

Samosprávne orgány takisto spomenuli, že po rozličných inšpekciách bol ťažobný podnik 
predmetom disciplinárneho postupu s cieľom ukončiť a napraviť vykonané činnosti, ktoré 
nerešpektovali stanovený plán obnovy.

Okrem toho sa zistilo, že tento prípad prešetril environmentálny prokurátor v dôsledku viacerých 
sťažností prijatých proti ťažobnému podniku.

Z dokumentácie preto vyplýva, že príslušné španielske orgány prijali potrebné opatrenia, aby 
dodržiavali platné environmentálne smernice Spoločenstva v tomto prípade.

Závery

Útvary Komisie preskúmali tvrdenia a informácie poskytnuté predkladateľom petície 
k ťažobnému projektu vzhľadom na platné environmentálne právo EÚ a s prihliadnutím na 
odpovede španielskych orgánov.

Analýza spisu neumožnila skonštatovať porušenie environmentálneho práva Únie vzťahujúceho 
sa na projekt, ktorý je predmetom tejto petície.

Komisia preto nemá dôvod naďalej sa angažovať v tejto veci.
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