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Tárgy: A Nicolás Antonio Moya Garcia úr, spanyol állampolgár által benyújtott, 0728/2006.
sz. petíció a córdobai (Andalúzia, Spanyolország) helyi hatóságok által engedélyezett 
„El Higuerón” projekt eredményeképpen a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv 
(85/337/EGK) megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a córdobai (Andalúzia, Spanyolország) helyi hatóságok 
nem alkalmazták megfelelően a 85/337/EGK tanácsi irányelvet egy, a teherszállítási terminál 
építését célzó „El Higuerón”-ként ismert projekt esetében. A petíció benyújtója szerint a 
regionális hatóságok környezetvizsgálatot kértek, nem pedig környezeti hatásvizsgálatot. Az 
előbbi lehetőség olyan projektek esetében áll fenn, amelyek környezetre gyakorolt várható 
hatása csupán korlátozott mértékű, a petíció benyújtója szerint azonban mindez az „El 
Higuerón” projekt esetében nem mondható el. A petíció benyújtója arra kéri az Európai 
Parlamentet, hogy vizsgáltassa ki a kérdéses ügyet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. február 1. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január 22.

E petíció célja, hogy rámutasson a közösségi környezetvédelmi jog esetleges helytelen 
alkalmazására a Córdobában (Andalúzia, Spanyolország) engedélyezett „El Higuerón” 
Teherszállítási Központ építési projektjével kapcsolatban.
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A petíció benyújtója különösen az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló, a 97/11/EK irányelvvel módosított, 85/337/EGK tanácsi 
irányelv helytelen alkalmazását sérelmezi.  A petíció benyújtója szerint a regionális hatóságok 
anélkül engedélyezték ezt a projektet, hogy előzetesen környezeti hatásvizsgálati eljárásnak 
vetették volna alá.

A petíció benyújtója közli, hogy ezt a projektet az Andalúziai Kikötők közjogi vállalkozása 
segítette, amely e tekintetben megállapodást írt alá a córdobai önkormányzattal.  A petíció 
benyújtója közli, hogy a projektet az építési munkák regionális osztályának 2006. június 7-i 
határozatát (Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía) követően engedélyezték, amely jóváhagyta az „El Higuerón” Teherszállítási 
Központ működési tervét. 

Meg kell jegyezni, hogy a petíció benyújtója az érvei alátámasztására benyújtotta az 
andalúziai legfelsőbb bíróság által a 737/2006. számú közigazgatási határozat bírósági 
felülvizsgálata iránti kérelem keretében 2008. január 24-én hozott ítélet másolatát, amely 
határozat megsemmisíti az építési munkák regionális osztályának az e projektet engedélyező, 
fent említett határozatát, éppen a környezeti hatásvizsgálat terén hatályos jogszabály be nem 
tartása miatt. A bíróság elrendeli a projekt engedélyezésére irányuló eljárás visszahelyezését 
abba a szakaszába, amikor a környezeti értékelést el kellett volna végezni. Az ítélet ellen 
fellebbezéssel éltek az engedélyt kiadó hatóságok. 

A Bizottság a petíció benyújtója által említett tényekről 2008-ban értesült egy azzal a céllal 
benyújtott panasz alkalmával, hogy leleplezzék az 1997. március 3-i 97/11/EK1 tanácsi 
irányelvvel módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK2 tanácsi irányelv spanyol hatóságok általi 
helytelen alkalmazását az Andalúzia Autonóm Közösségben (Spanyolország), Córdobában 
engedélyezett „El Higuerón” Teherszállítási Központ építési projektjével kapcsolatban.

A Bizottság jelezte a panaszosnak, hogy a kérdéses projektet felvették a hatásvizsgálati 
irányelv II. mellékletének 10. c) pontjába.  A 4. cikk (2) bekezdése értelmében, amelyet az 
említett II. melléklet hatálya alá tartozó projektekre kell alkalmazni, a tagállamnak meg kellett 
határoznia: a) egyedi vizsgálat alapján vagy b) a tagállamok által megállapított küszöbértékek 
vagy szempontrendszer alapján, hogy a III. mellékletben szereplő követelmények fényében a 
projektet alá kell-e vetni az irányelv 5-10. cikkének megfelelő vizsgálatnak. Ezt a pontot 
illetően a Bizottság azt is jelezte a panaszosnak, hogy a „Kraaijeveld” joggyakorlatnak 
megfelelően a nemzeti bíróknak kell ellenőrizniük, hogy az irányelv 4. cikkének (2) 
bekezdésével a hatóságokra ruházott mérlegelési jogkörre vonatkozóan a 2. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott korlátozásokat betartják-e.

A petíció benyújtója által szolgáltatott legutóbbi dokumentumok szerint úgy tűnik, hogy a 
nemzeti bírók a projekt engedélyezése alkalmával észlelték a kellően dokumentált és igazolt, 
a projektnek a hatásvizsgálati eljárásból való kizárását lehetővé tevő átvilágítási határozat 
hiányát. Úgy tűnik egyébként, hogy a fent említett ítélet kimondja, hogy az elfogadott 
határozat figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy az ügy lehetséges hatásaira vonatkozó 
                                               
1  HL L 175., 1985.7.5., 40. o.
2  HL L 73., 1997.3.14., 5. o.
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információk hiányokat és súlyos következetlenségeket mutattak, és a tulajdonképpeni 
hatásvizsgálati eljárást nem végezték el.

Mivel a petíció benyújtója által vitatott határozatokat az andalúziai legfelsőbb bíróság a 
85/337/EGK irányelvvel létrehozott kötelezettségek helytelen alkalmazása miatt 
megsemmisítette, a Bizottság úgy véli, hogy részéről nincs szükség semmilyen további 
lépésre. 


