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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0856/2005 złożona przez Sagrario Heres Sedeño (Hiszpania), w imieniu grupy 
obywatelskiej „Pro Santamaría de Grado”, w sprawie budowy stacji transformatorowej 
na obszarze 40 000 m2 i poprowadzenia linii wysokiego napięcia przez miejscowość 
Grado w Asturii

1. Streszczenie petycji

W imieniu grupy obywatelskiej „Pro Santamaría de Grado” lokalna Partia Ludowa (Asturia) 
domaga się natychmiastowych działań ze strony Parlamentu Europejskiego w związku z 
planowaną budową stacji transformatorowej na obszarze 40 000 m2 i poprowadzenia linii 
wysokiego napięcia przez miejscowość Grado. Składająca petycję obawia się, że naruszona 
zostanie dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory, co wpłynie w negatywny sposób na wiele siedlisk przyrodniczych o ważnym 
znaczeniu dla Wspólnoty i zakłóci spokój stref ochrony ptaków, oraz dyrektywa 2003/4/WE 
w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska, ponieważ ani lokalne, 
ani krajowe władze nie odpowiedziały na prośby o udzielenie informacji. Hiszpańskie 
przedsiębiorstwo energetyczne Red Eléctrica Española nie tylko nie dostarczyło informacji, 
ale celowo utrzymywało lokalnych mieszkańców w nieświadomości. Powstałe pola 
elektromagnetyczne stanowić będą zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale także dla trwałego 
rozwoju danego obszaru (na przykład dla agroturystyki).

Informacja

– Salvador Garriga Polledo i David Hammerstein Mintz (posłowie do PE) przekazali 
petycję.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 26 stycznia 2006 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 12 maja 2006 r.
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Składająca petycję twierdzi, że budowa stacji transformatorowej i poprowadzenie linii 
wysokiego napięcia przez miejscowość Grado w Asturii jest niezgodne z przepisami 
dyrektywy 92/43/EWG1 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, 
a także dyrektywy 2003/4/WE2 w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących 
środowiska.

Dołączone do petycji dokumenty opisują naturalne siedliska i gatunki obecne na tym 
obszarze. Składająca petycję odwołuje się do obszarów ES1200040 „Meandros del Nora” i 
ES 1200029 „Río Nalón”, które zostały wyznaczone przez hiszpańskie władze jako tereny 
mające znaczenie dla Wspólnoty zgodnie z dyrektywą siedliskową. Tereny te znajdują się w 
załączniku do decyzji Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2004 r. przyjmującej na mocy 
dyrektywy Rady 92/43/EWG wykaz terenów atlantyckiego regionu biogeograficznego 
mających znaczenie dla Wspólnoty3. Obydwa tereny obejmują priorytetowe siedliska 
naturalne mające znaczenie dla Wspólnoty oraz gatunki wymienione w załączniku II i IV 
dyrektywy.

W art. 6 ust. 3 i art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej wprowadzono serię proceduralnych i 
materialnych zabezpieczeń regulujących plany i przedsięwzięcia mogące wywrzeć znaczne 
oddziaływanie na obszar sieci Natura 2000. Przepisy zawarte w tym artykule tworzą formę 
systemu budowlanego, ustanawiając okoliczności, w których negatywnie oddziałujące plany i 
przedsięwzięcia mogą lub nie mogą uzyskać pozwolenia. Art. 6 ust. 3 stanowi, że każdy plan 
lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane z zagospodarowaniem terenu lub 
konieczne dla jego zagospodarowania, ale które może na nie w istotny sposób oddziaływać, 
zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, podlega 
odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego 
ochrony. W świetle wniosków wynikających z tej oceny oraz z zastrzeżeniem wypełnienia 
kolejnych kroków zapisanych w art. 6 ust. 4 dyrektywy właściwe władze krajowe wyrażają 
zgodę na przedsięwzięcie, dopiero gdy upewnią się, że nie wpłynie ono niekorzystnie na dany 
teren, a w stosownych przypadkach również po uzyskaniu opinii mieszkańców.

Z informacji dostarczonych przez składającą petycję wynika, że stacja transformatorowa 
zostanie umiejscowiona poza granicami odnośnych terenów i nie wywrze bezpośredniego 
oddziaływania na siedliska i gatunki. Jeżeli chodzi o negatywne skutki pól 
elektromagnetycznych tworzonych przez stację transformatorową, o których pisze składająca 
petycję, Komisja Europejska nie dysponuje naukowymi dokumentami opisującymi wpływ pól 
elektromagnetycznych na siedliska i gatunki. Jeśli chodzi o poprowadzenie linii wysokiego 
napięcia, z informacji dostarczonych przez składającą petycję wynika jedynie, że gotowy jest 
plan takiego przedsięwzięcia.

Ponadto informacje dostarczone przez składającą petycję nie obejmują żadnych wskazówek 
na temat aktualnego statusu przedsięwzięcia, a w szczególności tego, czy uzyskało ono 
zezwolenie oraz nazwy władz odpowiedzialnych za jego realizację. Co więcej, z dostępnych 
informacji nie wynika, że hiszpańskie władze nie przeprowadziły oceny skutków 
przedsięwzięcia dla tego terenu, wymaganej przepisami dyrektywy.

  
1Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7.
2 Dz.U. L 41 z 14.2.2003, str. 26.
3 Dz.U. L 387 z 29.12.2004, str. 1.
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Na podstawie informacji dostarczonych przez składającą petycję Komisja Europejska nie ma 
powodów, aby zakładać, że prawodawstwo UE nie jest odpowiednio stosowane. Jeśli 
składająca petycję może dostarczyć szczegółowych informacji umożliwiających Komisji 
Europejskiej dokonanie oceny sprawy w odniesieniu do wspomnianej wyżej dyrektywy, 
Komisja Europejska będzie w stanie dokładniej zbadać tę sprawę.

Wśród dokumentów dostarczonych przez składającą petycję jest również korespondencja 
skierowana do władz regionu Asturia (do doradców ds. przemysłu i środowiska naturalnego) 
oraz do przedstawiciela rządu hiszpańskiego w Asturii, zawierająca prośbę o udostępnienie 
wszelkich istniejących dokumentów oraz stopniowo gromadzonych informacji mających 
związek z tym przedsięwzięciem. W petycji skierowanej do Parlamentu Europejskiego 
składająca petycję twierdzi, że nie uzyskała odpowiedzi na złożony wniosek. Z dokumentów 
nie wynika jasno, czy wspomniane władze udzieliły wyraźnej, uzasadnionej odmowy, czy też 
prośby te zostały po prostu zignorowane.

Art. 3 dyrektywy 2003/4/WE stanowi, że dostęp do „informacji o środowisku”, rozumianych 
zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie, a znajdujących się w posiadaniu władz 
publicznych lub przechowywanych na ich potrzeby, co do zasady powinny być dostarczane 
najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku. Okres ten może zostać wyjątkowo 
przedłużony o kolejny miesiąc po uprzednim poinformowaniu wnioskodawcy, na przykład 
gdy wniosek dotyczy dużej liczby dokumentów. W przypadku gdy wniosek zostanie 
sformułowany zbyt ogólnie, organ władzy publicznej powinien jak najszybciej, najpóźniej we 
wspomnianym wyżej terminie, zwrócić się do wnioskodawcy o jego sprecyzowanie. W art. 4 
wymieniono możliwe przyczyny odmowy ze strony władz publicznych na wniosek o 
udzielenie informacji o środowisku naturalnym. Wnioskodawcy, którzy uważają, że ich 
wniosek o udostępnienie informacji został zignorowany, niesłusznie odrzucony (w całości lub 
w części), udzielono im nieadekwatnych informacji lub w inny sposób postąpiono niezgodnie 
z dyrektywą, powinni mieć możliwość odwołania się od decyzji administracyjnej.

Na podstawie informacji dostarczonych przez składającą petycję nie można dokładniej ocenić 
sytuacji w odniesieniu do dyrektywy 2003/4/WE. W każdym wypadku władze publiczne, do 
których skierowano wniosek, powinny udzielić składającej petycję odpowiedzi, podając 
uzasadnienie odmowy udostępnienia informacji lub też udostępniając je. Zachęca się 
składającą petycję, aby ponownie zwróciła się do władz z odpowiednio sporządzonym 
wnioskiem o „informacje o środowisku”, a jeśli zajdzie taka potrzeba, aby skorzystała z 
możliwości złożenia odwołania.

4. Dalsza odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 7 maja 2007 r.

Kontekst:

Komisja udzieliła pierwszej odpowiedzi na petycję w maju 2006 r. W oparciu o dostarczone 
przez składającą petycję informacje stwierdza się w niej, że pogląd o niewłaściwym 
stosowaniu prawodawstwa UE jest bezpodstawny. 

Komisja zachęciła w związku z tym składającą petycję do dostarczenia bardziej 
szczegółowych informacji umożliwiających dalsze zbadanie kwestii związanych z wyżej 
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wymienioną dyrektywą 92/43/EWG (tzw. dyrektywą siedliskową). Autorka petycji przesłała 
dodatkowe informacje do Parlamentu Europejskiego, który przekazał je Komisji w grudniu 
2006 r.

Analiza:

Kwestia pozostająca do oceny jest związana z możliwym oddziaływaniem projektu na sieć 
Natura 2000, a szczególnie na obszary ES1200040 „Meandros del Nora” i ES 1200029 „Río 
Nalón”, które zostały wyznaczone przez hiszpańskie władze jako tereny mające znaczenie dla 
Wspólnoty zgodnie z dyrektywą siedliskową. 

Projekt zbudowania stacji transformatorowej i poprowadzenia linii wysokiego napięcia nie 
wydaje się znacząco oddziaływać na te obszary. Poza tym według dostarczonych planów ani 
stacja transformatorowa, ani słupy wysokiego napięcia nie są usytuowane na terenie obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty. Na obydwu obszarach znajdują się głównie roślinność 
przybrzeżna i związane z nią gatunki.

Na podstawie dostępnych dowodów nie wydaje się prawdopodobne, aby fauna zasiedlająca te 
obszary była dotknięta oddziaływaniem pól elektromagnetycznych wytworzonych przez 
stację transformatorową i kable elektryczne. 

Wnioski:

Oceniwszy dostępne informacje, Komisja uważa, że nie istnieją dowody naruszania prawa 
wspólnotowego w tym przypadku, gdyż projekt nie wpływa znacząco na cechy wyżej 
wymienionych terenów mających znaczenie dla Wspólnoty.
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