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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0728/2006, του Nicolás Antonio Moya Garcia, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με παραβιάσεις της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (85/337/ΕΟΚ) ως αποτέλεσμα της έγκρισης του σχεδίου «El 
Higuerón» από τις τοπικές αρχές της Κόρδοβα (Ανδαλουσία, Ισπανία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι τοπικές αρχές στην Κόρδοβα (Ανδαλουσία, Ισπανία) 
εφάρμοσαν πλημμελώς την οδηγία 85/337/ΕΟΚ σε σχέση με ένα σχέδιο κατασκευής 
τερματικού σταθμού για τη μεταφορά εμπορευμάτων γνωστό ως «El Higuerón». Σύμφωνα με 
τον αναφέροντα, οι περιφερειακές αρχές ζήτησαν την εκπόνηση περιβαλλοντικής έκθεσης και 
όχι τη διενέργεια εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η πρώτη επιλογή αφορά 
σχέδια που υποτίθεται ότι έχουν περιορισμένο μόνον αντίκτυπο στο περιβάλλον, κάτι που 
σύμφωνα με τον αναφέροντα δεν συμβαίνει στην περίπτωση του σχεδίου «El Higuerón». Ο 
αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει την υπόθεση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή την 1η Φεβρουαρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Το θέμα της παρούσας αναφοράς είναι η καταγγελία της ενδεχόμενης πλημμελούς εφαρμογής 
του κοινοτικού περιβαλλοντικού δικαίου σε σχέση με το σχέδιο κατασκευής του κέντρου 
μεταφοράς εμπορευμάτων «El Higuerón» στον δήμο της Κόρδοβα, στην περιφέρεια της 
Ανδαλουσίας της Ισπανίας.

Ειδικότερα, ο αναφέρων καταγγέλλει την πλημμελή εφαρμογή της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για 
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την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων κα ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το 
εν λόγω έργο αδειοδοτήθηκε από τις περιφερειακές αρχές χωρίς να έχει υποβληθεί 
προηγουμένως σε διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο έργο προωθήθηκε από τη δημόσια επιχείρηση 
λιμένων της Ανδαλουσίας, η οποία υπέγραψε σχετική σύμβαση με το δημαρχείο της 
Κόρδοβα. Ο αναφέρων σημειώνει ότι το έργο αδειοδοτήθηκε μετά από την απόφαση της 
περιφερειακής διεύθυνσης δημοσίων έργων της 7ης Ιουνίου 2006 (Orden de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το 
λειτουργικό σχέδιο του κέντρου μεταφοράς εμπορευμάτων της Κόρδοβα «El Higuerón». 

Πρέπει να σημειωθεί ότι, προς επίρρωση των επιχειρημάτων του, ο αναφέρων προσκόμισε 
αντίγραφο της απόφασης της 24ης Ιανουαρίου 2008 που εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο 
της Ανδαλουσίας, στο πλαίσιο της διοικητικής προσφυγής αριθ. 737/2006, η οποία ακυρώνει 
την προαναφερθείσα απόφαση της περιφερειακής διεύθυνσης δημοσίων έργων που ενέκρινε 
αυτό το έργο, ακριβώς λόγω της μη τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας στον τομέα της 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το δικαστήριο διέταξε την αναδρομικότητα της 
διαδικασίας για την αδειοδότηση του έργου από το στάδιο όπου θα έπρεπε να είχε 
διενεργηθεί η περιβαλλοντική εκτίμηση. Αυτή η δικαστική απόφαση αποτέλεσε αντικείμενο 
προσφυγής εκ μέρους των αρχών που χορήγησαν την άδεια. 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε σχετικά με τα περιστατικά που παραθέτει ο αναφέρων το 2008, 
στο πλαίσιο καταγγελίας την οποία υπέβαλε σχετικά με την ενδεχόμενη πλημμελή εφαρμογή 
εκ μέρους των ισπανικών αρχών της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου της 
25ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ2 του 
Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997, σε σχέση με το σχέδιο κατασκευής του κέντρου 
μεταφοράς εμπορευμάτων «El Higuerón» στον δήμο της Κόρδοβα, στην αυτόνομη κοινότητα 
της Ανδαλουσίας της Ισπανίας.

Η Επιτροπή είχε επισημάνει στον καταγγέλλοντα ότι το επίδικο σχέδιο εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του παραρτήματος ΙΙ, σημείο 10, στοιχείο γ) της οδηγίας ΕΠΕ. Σύμφωνα με το 
άρθρο 4, παράγραφος 2, το οποίο εφαρμόζεται στα σχέδια που υπόκεινται στο προαναφερθέν 
παράρτημα ΙΙ, το κράτος μέλος όφειλε να προσδιορίσει: α) βάσει κατά περίπτωση εξέτασης ή 
β) βάσει των κατωφλίων ή κριτηρίων που ορίζονται από το κράτος μέλος, εάν, υπό το πρίσμα 
των κριτηρίων του παραρτήματος ΙΙΙ, το σχέδιο έπρεπε να υποβληθεί ή όχι σε εκτίμηση 
σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 της οδηγίας. Επί του σημείου αυτού, η Επιτροπή επεσήμανε 
επίσης στον καταγγέλλοντα ότι, σύμφωνα με τη νομολογία «Kraaijeveld», εναπόκειται στα 
εθνικά δικαστήρια να ελέγχουν την τήρηση των ορίων που ορίζονται από το άρθρο 2, 
παράγραφος 2, όσον αφορά το περιθώριο ελιγμού που εκχωρείται στις αρχές από το άρθρο 4, 
παράγραφος 2, της οδηγίας.

Από τα τελευταία έγγραφα που προσκόμισε ο αναφέρων προκύπτει ότι τα εθνικά δικαστήρια 
κατέδειξαν, κατά τη διαδικασία αδειοδότησης του σχεδίου, την απουσία δεόντως 
                                               
1  ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40.
2  ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5.
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τεκμηριωμένης και αιτιολογημένης απόφασης εξέτασης που να επιτρέπει την απαλλαγή του 
σχεδίου από τη διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων. Φαίνεται, άλλωστε, ότι η προαναφερθείσα 
δικαστική απόφαση υποδεικνύει ότι στη ληφθείσα απόφαση παραβλέπεται το γεγονός ότι οι 
πληροφορίες του φακέλου σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις του σχεδίου παρουσίαζαν 
σοβαρές ελλείψεις και ανακολουθίες και ότι, ως εκ τούτου, δεν διενεργήθηκε διαδικασία 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτή καθαυτή.

Δεδομένου ότι οι αποφάσεις τις οποίες αμφισβητεί ο αναφέρων ακυρώθηκαν από το Ανώτατο 
Δικαστήριο της Ανδαλουσίας λόγω πλημμελούς εφαρμογής των υποχρεώσεων που ορίζονται 
από την οδηγία 85/337/ΕΟΚ, η Επιτροπή εκτιμά ότι δεν φαίνεται να συντρέχει λόγος να δοθεί 
εκ μέρους της συνέχεια στην παρούσα υπόθεση.


