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Tárgy: Manuel Fernandez Santamaria spanyol állampolgár által benyújtott
1121/2008. számú petíció egy Almodóvar del Campóban (Ciudad Real) 
tervezett üzemanyag-tároló létesítményről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a Compañía Logística de Hidrocarburos S.A. (CLH) arra 
irányuló terveit, hogy üzemanyag-tároló létesítményt építsen Almodóvar del Campóban 
(Ciudad Real). A petíció benyújtója kifejti, hogy a helyi lakosok erőteljesen tiltakoztak a 
szóban forgó projekt ellen, és azt állítja, hogy több közösségi irányelv megsértésére is sor 
került (a 97/11/EK, 2003/105/EK, 92/43/EGK, 2003/4/EK, 2002/3/EK és 2000/60/EK 
közösségi irányelv). A petíció benyújtója az Európai Parlamentet beavatkozásra, valamint 
annak elérésére kéri, hogy a spanyol hatóságok és a CLH elálljanak a szóban forgó projekttől. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. január 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.

A petíció benyújtói ellenzik a kőolaj eredetű tüzelőanyagok tárolására szolgáló létesítmények 
bővítésére irányuló projektet, amelyet a CHL vállalkozás akar megvalósítani 
Spanyolországban a Castilla-La Mancha Autonóm Közösség Ciudad Real tartományában lévő 
Almodóvar del Campo településen.

A petíció benyújtói szerint ez a projekt nagy társadalmi ellenállást keltett e területen.  A 
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petíció benyújtói sérelmezik az említett projekt környezetre háruló negatív hatásait és 
különböző közösségi irányelvek spanyol hatóságok általi esetleges helytelen alkalmazását.

A Bizottság szervezeti egységei az ügyben alkalmazható közösségi környezetvédelmi 
jogszabályok fényében megvizsgálták a petíció benyújtói által a kérdéses projekttel 
összefüggésben szolgáltatott érveket és információkat.

Mindenekelőtt meg kell említeni az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló, 85/337/EGK irányelvet1.  Az irányelv 2. cikke előírja, hogy 
azokat a projekteket, amelyek különösen a jellegüknél, méretüknél vagy elhelyezkedésüknél 
fogva a környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorolnak, az engedély megadása előtt 
engedélykérelmezési eljárásnak és a hatásaikra vonatkozó értékelésnek kell alávetni.

A 85/337/EGK irányelv rendelkezéseit az irányelv I. és II. mellékletében szereplő projektekre 
kell alkalmazni.  A 4. cikk (1) bekezdése értelmében az I. mellékletben szereplő projekteket 
kötelező környezeti hatásvizsgálati eljárásnak alávetni.  A 4. cikk (2) bekezdése értelmében a 
II. melléklet hatálya alá tartozó projektekre vonatkozóan az érintett tagállam meghatározza: a) 
esetenkénti vizsgálattal vagy b) a tagállamok által megállapított küszöbértékek vagy 
szempontrendszer alapján (screening szakasz), hogy a projektet az irányelv 5-10. cikkének 
megfelelően alá kell-e vetni vizsgálatnak.A tagállamok határozhatnak úgy, hogy mindkét 
eljárást alkalmazzák.

Az ügyiratban rendelkezésre álló információk vizsgálatából kitűnik, hogy olyan projektről van 
szó, amely a 85/337/EGK irányelv II. melléklete 6 c) pontjának hatálya alá tartozhat, amely a 
„kőolaj, petrokémiai és vegyipari termékek tárolására szolgáló létesítményeket” sorolja fel.  
Következésképpen, az illetékes spanyol hatóságoknak elemezniük kell az adott eset 
jellemzőit, és meg kell határozniuk, hogy engedélyezés előtt ezt a projektet alá kell-e vetni 
környezeti hatásvizsgálati eljárásnak.  E meghatározásnak figyelembe kell vennie az irányelv 
III. mellékletében meghatározott követelményeket.

Egyébként, ha e projekt jelentős hatást gyakorolhat a Natura 2000 hálózathoz tartozó 
különleges madárvédelmi területre vagy közösségi jelentőségű természeti területre, a spanyol 
hatóságoknak alkalmazniuk kell a 92/43/EGK (élőhelyvédelmi) irányelv2 6. cikkének 
rendelkezéseit.

Másrészt, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről 
szóló, 96/82/EK (Seveso II.) irányelv3 rendelkezései valóban alkalmazhatóak lehetnek e 
létesítményre.

Az előzőekre tekintettel a Bizottság megkereste a spanyol hatóságokat, hogy észrevételeiket 
kérje a petíció benyújtói által említett tényekkel, valamint az adott esetben érintett 
környezetvédelmi irányelvek alkalmazásával kapcsolatban.

A Bizottság, annak érdekében, hogy az ügyben megbizonyosodjon az érintett közösségi 

                                               
1  Az 1985. június 25-i 85/337/EGK tanácsi irányelv, HL L. 175., 1985.07.05.
2  Az 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv, HL L. 206., 1992.07.22.
3  Az 1996. december 9-i 96/82/EK tanácsi irányelv, HL L 10., 1997.1.14.
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környezetvédelmi irányelvek rendelkezéseinek a helyes alkalmazásáról, az esetről további 
pontosabb információkat kért a spanyol hatóságoktól, elsősorban a kérdéses projekt esetleges 
engedélyezése előtt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatásáról.

A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot az ügy vizsgálatának fejleményeiről.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. február 11.

A Bizottság a korábbi közleményében tájékoztatta az Európai Parlament Petíciós Bizottságát 
az ebben az esetben alkalmazható közösségi környezetvédelmi jogszabályokról.

Az 1121/2008. számú petíciót és az E-4333/08. számú parlamenti kérdést követően a 
Bizottság megkereste a spanyol hatóságokat, hogy kikérje észrevételeiket a kifogásolt 
tényekről, valamint a közösségi környezetvédelmi jogszabályokból fakadó kötelezettségek ez 
esetben való alkalmazásáról.

A Bizottság kérésére válaszul a spanyol hatóságok megküldtek az állam általános 
közigazgatási szervezete által kidolgozott két jelentést, nevezetesen az Ipari, Idegenforgalmi 
és Kereskedelmi Minisztérium Energiapolitikai és Bányászati Főigazgatósága, valamint a 
Környezetvédelmi, Vidékfejlesztési és Tengerügyi Minisztérium Környezeti Minőségért és 
Értékelésért Felelős Főigazgatósága által készített jelentéseket, amelyeket különböző 
mellékletek kísértek.

Összefoglalva, a spanyol hatóságok kifejtik a projekttel kapcsolatosan tett különböző 
közigazgatási lépéseket.  A spanyol hatóságok hangsúlyozzák, hogy a projekt tiszteletben 
tartotta a Bizottság által hivatkozott azon feltételeket, amelyeket a közösségi 
környezetvédelmi irányelveket spanyol jogrendbe átültető spanyol jogszabály határoz meg.

A spanyol hatóságok kifejtik, hogy a területen lakók elutasítását követően módosították az 
eredeti tervet, és ahhoz hozzáigazították az elvégzett környezeti hatásvizsgálati eljárást is 
annak érdekében, hogy a különböző megvizsgált alternatívák közül az Almodóvar del 
Campótól legmesszebb elhelyezkedő területet válasszák.  A környezetvédelmi szerv 
(Környezetvédelmi Minisztérium) tulajdonképpen egy alternatív megoldás kidolgozására 
kérte a projekt kezdeményezőjét.  A projekt kezdeményezője és a helyi hatóságok közötti 
megbeszéléseket követően elért és a védett természeti területet érintetlenül hagyó egyezséget 
az illetékes környezetvédelmi hatóságok is jóváhagyták.

Meg kell említeni, hogy engedélyezése előtt a Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) 
társaság által kezdeményezett projektet környezeti hatásvizsgálati eljárásnak vetették alá. Ez 
az eljárás a Környezetvédelmi Minisztérium 2010. február 12-i, az állami hivatalos lap (BOE) 
2010. március 1-jén megjelent 52. számában (20062-20079. oldal) közzétett határozatával 
elfogadott környezeti hatástanulmánnyal (DIA) zárult.

E környezeti hatástanulmány összefoglalja a környezeti hatásvizsgálat eredményét, beleértve 
az érintett hatóságokkal és a nyilvánossággal folytatott konzultációkat, a különböző 
megvizsgált alternatívákat, a projekt módosítását, a megállapított környezetvédelmi 
feltételeket, a projekt környezetvédelmi nyomon követését annak végrehajtása során stb. is. E 
környezetvédelmi hatásvizsgálat elfogadhatónak és elegendőnek tűnik a projekt környezetre 
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gyakorolt hatásainak megfelelő azonosításához és értékeléséhez, valamint az említett hatások 
elkerüléséhez vagy minimalizálásához szükséges intézkedések megtételéhez.
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Meg kell jegyezni, hogy 2010. március 5-i határozatával az Energiapolitikai és Bányászati 
Főigazgatóság végül megadta az üzemanyagtároló-létesítmény építésére vonatkozó 
projektnek a Ciudad Real tartományban található Almodóvar del Campo településen való 
kivitelezéséhez szükséges engedélyt.  E határozatot az állami hivatalos lap (BOE) 2010. 
március 30-án megjelent 77. számában (34925–34928. o.) tették közzé.  E határozat utal a 
fent említett DIA-ra, ugyanakkor az egyéb műszaki jellemzők tekintetében más feltételeket is 
előír a kezdeményező számára.

A spanyol hatóságok emellett megjegyzik, hogy a projekttel kapcsolatosan nem került sor 
közigazgatási eljárás megindítására a spanyol bíróságok előtt.

Következtetés

A Bizottság az alkalmazandó közösségi környezetvédelmi jogszabályok fényében 
megvizsgálta a petíció benyújtói által a szóban forgó projekttel kapcsolatban szolgáltatott 
érveket és információkat, figyelembe véve a spanyol hatóságok válaszát, illetve a tárgyban 
elérhető valamennyi információt is.

Az ügyiratban szereplő adatok vizsgálata alapján nem állapítható meg az ebben az esetben 
alkalmazandó közösségi környezetvédelmi jog megsértése.


