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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.1.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0728/2006, внесена от Nicolás Antonio Moya Garcia, с 
испанско гражданство, относно нарушенията на Директивата относно оценката 
на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда 
(85/337/ЕИО) поради одобрението на проекта „El Higuerón“ от страна на 
местните органи на Кордоба (Андалусия, Испания)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че местните органи на Кордоба (Андалусия, Испания) 
са приложили неправилно Директива 85/337/ЕИО в рамките на проект, който има за 
цел изграждане на терминал за транспортиране на стоки, наречен „El Higuerón“. Според 
вносителя регионалните органи са изискали доклад за екологична оценка, а не оценка 
на въздействието върху околната среда. Първата възможност се прилага по отношение 
на проекти, за които се счита, че ще окажат ограничено въздействие върху околната 
среда, а според вносителя проектът „El Higuerón“ не е такъв. Вносителят моли 
Европейския парламент да вземе отношение по въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 1 февруари 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

Настоящата петиция има за цел да сигнализира евентуално неправилно прилагане на 
правото на Общността в областта на околната среда във връзка с проекта за изграждане 
на Център за транспортиране на стоки „El Higuerón“ в община Кордоба, област 
Андалусия, Испания.
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По-конкретно, вносителят на петицията съобщава за неправилното прилагане на 
Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и частни 
проекти върху околната среда, изменена с Директива 97/11/ЕО. Според вносителя този 
проект е получил разрешение от регионалните органи без да бъде предварително 
подложен на процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Вносителят на петицията посочва, че този проект е предложен от държавното 
предприятие „Андалуски пристанища“, което е подписало в тази връзка споразумение с 
кметството на Кордоба. Вносителят посочва, че проектът е получил разрешение с 
решение на регионалния отдел за благоустройство от 7 юни 2006 г. (Orden de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía), с което се одобрява 
функционалният план за Център за транспортиране на стоки „El Higuerón“ в Córdoba.

Следва да се отбележи, че в подкрепа на твърденията си вносителят на петицията е 
предоставил копие от Решение от 24 януари 2008 г. на Върховния съд на Андалусия, в 
рамките на обжалване по административен ред № 737/2006, което отменя 
гореспоменатото решение на регионалния отдел за благоустройство, с което е дадено 
разрешението за този проект, именно поради неспазване на действащото 
законодателство в областта на оценката на въздействието върху околната среда. Съдът 
разпорежда връщане на процедурата за издаване на разрешение за проекта до момента, 
в който е трябвало да бъде изготвена оценката на въздействието върху околната среда. 
Решението е предмет на обжалване от страна на органите, които са издали 
разрешението.

Комисията е информирана относно посочените от вносителя факти през 2008 г., по 
повод на жалба, внесена с цел да сигнализира евентуално неправилно прилагане от 
страна на испанските органи на Директива 85/337/ЕИО1 на Съвета от 27 юни 1985 
година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху 
околната среда, изменена с Директива 97/11/ЕО2 на Съвета от 3 март 1997 година, във 
връзка с проекта за изграждане на Център за транспортиране на стоки „El Higuerón“ в 
община Кордоба, автономна област Андалусия, Испания.

Комисията е посочила на жалбоподателя, че въпросният проект е описан в приложение 
ІІ, точка 10, подточка в) от директивата относно оценката на въздействието върху 
околната среда. Съгласно член 4, параграф 2, който се прилага за проекти, попадащи в 
обхвата на приложение ІІ, държавата-членка е следвало да определи чрез: a) 
разглеждане на всеки отделен случай, или б) прагове или критерии, определени от 
държавата-членка, дали, с оглед на критериите, посочени в приложение III, проектът 
трябва, или не, да бъде предмет на оценка съгласно разпоредбите на членове от 5 до 10 
от директивата. По този въпрос Комисията е посочила също така на жалбоподателя, че 
съгласно решението на Съда на ЕО по делото „Kraaijeveld“, националните съдии следва 
да контролират спазването на определените в член 2, параграф 2 ограничения на
периметъра на действие, предоставен на органите от член 4, параграф 2 от директивата.

Според последните документи, предоставени от вносителя, изглежда, че националните 
                                               
1  ОВ № L. 175 от 5.7.1985 г., стр.40.
2  ОВ № L. 73 от 14.3.1997 г., стр. 5.
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съдии са установили, при издаването на разрешение за проекта, липсата на решение за 
скрининг, надлежно документирано и обосновано, което да позволява проектът да не 
бъде предмет на процедура по оценка на въздействието върху околната среда. От друга 
страна, изглежда, че в гореспоменатото постановление се посочва, че във връзка с 
приетото решение е пренебрегнат фактът, че информацията относно евентуалното 
въздействие на проекта е съдържала сериозни недостатъци и несъответствия, и че
следователно не е била проведена реална процедура за оценка на въздействието.

Оспорваните от вносителя на петицията решения са отменени от Върховния съд на 
Андалусия поради неправилно прилагане на определените задължения в Директива 
85/337/ЕИО. Комисията счита, че не е необходима по-нататъшна намеса от нейна 
страна по случая.


