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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0728/2006 af Nicolás Antonio Moya Garcia, spansk statsborger, om 
tilsidesættelse af direktivet om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet (85/337/EØF) som følge af de lokale myndiger i Córdobas 
(Andalusien, Spanien) godkendelse af projektet "El Higuerón"

1. Sammendrag

Andrageren fastslår, at de lokale myndigheder i Córdoba (Andalusien, Spanien) ikke har 
anvendt direktiv 85/337/EØF korrekt i forbindelse med et projekt om opførelse af en 
varetransportterminal kaldet "El Higuerón". Ifølge andrageren har de regionale myndigheder 
anmodet om en miljørapport og ikke om en miljøkonsekvensvurdering. Denne første 
mulighed finder anvendelse på projekter, der anses for at have en begrænset indvirkning på 
miljøet, hvilket ifølge andrageren ikke er tilfældet med "El Higuerón"-projektet. Andrageren 
anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge spørgsmålet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. februar 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010.

"Dette andragende vedrører en eventuel ukorrekt anvendelse af EU's miljølovgivning i 
forbindelse med opførelsen af varetransportterminalen "El Higuerón" i kommunen Córdoba, i 
regionen Andalusien i Spanien.

Andrageren gør navnlig opmærksom på den ukorrekte anvendelse af direktiv 85/337/EØF om 
vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, som ændret ved 
direktiv 97/11/EF. Ifølge andrageren er dette projekt blevet godkendt af de regionale 
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myndigheder, uden at der først er gennemført en miljøkonsekvensvurdering.

Andrageren oplyser, at projektet er lanceret af den offentlige virksomhed Andalusiens Havne, 
der har indgået en aftale med kommunen Córdoba herom. Andrageren oplyser, at projektet 
blev godkendt efter beslutning i den regionale afdeling for offentlige arbejder den 7. juni 2006 
(Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía), i hvilken 
driftsplanen for varetransportterminalen i Córdoba, "El Higuerón" blev godkendt.

Det skal bemærkes, at andrageren til støtte for sine argumenter har fremlagt en kopi af 
dommen af 24. januar 2008 afsagt af højesteret i Andalusien i forbindelse med 
forvaltningstvist nr. 737/2006, der annullerede ovennævnte beslutning truffet af den regionale 
afdeling for offentlige arbejder, hvormed dette projekt godkendtes, netop på grund af 
manglende overholdelse af gældende lovgivning vedrørende miljøkonsekvensvurderinger.
Retten kræver, at proceduren vedrørende godkendelsen af projektet tages tilbage til det 
tidspunkt, hvor miljøkonsekvensvurderingen skulle være gennemført. De myndigheder, der 
udstedte godkendelsen, har anket dommen.

Kommissionen blev i 2008 informeret om de omstændigheder, som andrageren gør 
opmærksom på, i forbindelse med en klage med henblik på at gøre opmærksom på en 
eventuel ukorrekt anvendelse fra de spanske myndigheders side af Rådets direktiv 
85/337/EØF1 af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet, som ændret ved Rådets direktiv 97/11/EF2 af 3. marts 1997 i 
forbindelse med projektet vedrørende varetransportterminalen "El Higuerón" i kommunen 
Cordoba i den selvstyrende region Andalusien i Spanien.

Kommissionen oplyste andrageren om, at det pågældende projekt var medtaget i bilag II, 
punkt 10, litra c), i miljøkonsekvensdirektivet. Det fremgår af artikel 4, stk. 2, der finder 
anvendelse på projekter omfattet af bilag II, at medlemsstaten ved hjælp af a) en undersøgelse 
af hvert enkelt tilfælde eller b) grænseværdier eller kriterier fastsat af medlemsstaten skal 
afgøre, om projektet i lyset af kriterierne i bilag III skal vurderes i henhold til direktivets 
artikel 5 til 10. På dette punkt har Kommissionen ligeledes oplyst andrageren om, at det 
ifølge retspraksis i Kraaijevelddommen påhviler de nationale domstole at kontrollere 
overholdelsen af de grænser, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, for den manøvremargin, som 
myndighederne indrømmes i direktivet artikel 4, stk. 2.

Ifølge de seneste dokumenter fremsendt af andrageren ser det ud til, at de nationale domstole 
har fastslået, at der ved godkendelsen af projektet ikke forelå en behørigt dokumenteret og 
begrundet undersøgelsesbeslutning, der gjorde det muligt at udelukke projektet fra 
konsekvensvurderingsproceduren. Det ser endvidere ud til, at det fremgår af ovennævnte 
dom, at der i forbindelse med den vedtagne beslutning blev set bort fra den omstændighed, at 
oplysningerne om de mulige virkninger af projektet var behæftet med alvorlige fejl og 
uoverensstemmelser, og at der således ikke er blevet gennemført en egentlig 
konsekvensvurderingsprocedure. 

Da de beslutninger, som andrageren omtvister, er blevet annulleret af højesteret i Andalusien 

                                               
1 EFT L. 175 af 5.7.1985, s. 40.
2 EFT L. 73 af 14.3.1997, s. 5.
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på grund af en ukorrekt anvendelse af forpligtelserne i direktiv 85/337/EØF, mener 
Kommissionen ikke, at en opfølgning fra dens side er nødvendig."


