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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0391/2006 złożona przez Yolandę Espinosę Vecino (Hiszpania), w imieniu 
„Asociación Bodón”, z 10 000 podpisami, w sprawie planowanej linii wysokiego napięcia 
z Lady (Asturia) do Velilli del Río Carrión (Palencja)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję protestują przeciw budowie linii wysokiego napięcia przebiegającej przez 
masyw górski centralnej części prowincji León, jeden z najbardziej chronionych rezerwatów 
przyrody w Europie. Zdaniem składających petycje przedsięwzięcie jest niezgodnie 
z szeregiem projektów finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych, w tym 
środkami na rzecz ochrony niedźwiedzia brunatnego, głuszca i innych gatunków fauny i flory. 
W związku z tym składający petycję apelują do Parlamentu Europejskiego, aby zapewnił, że 
władze autonomicznych regionów Asturii i Kastylii-León wstrzymają realizację 
przedsięwzięcia.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 22 września 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 7 maja 2007 r.

I. Streszczenie faktów

Składająca petycję zgłasza sprzeciw wobec planów poprowadzenia linii wysokiego napięcia
przez masyw górski centralnej części prowincji León, która to linia prawdopodobnie będzie 
oddziaływać na chronione siedliska przyrodnicze i gatunki.

II. Petycja
Składająca petycję uważa, że wspomniane przedsięwzięcie nie jest konieczne dla rozwoju 
przedmiotowego obszaru i że wywrze ono znaczny wpływ na jego socjoekonomiczną 
i przyrodniczą wartość. Według składającej petycję można wytyczyć inne trasy przebiegu 



PE 388.750v01-00 2/3 CM\667758PL.doc

PL

wspomnianej linii energetycznej, które będą miały mniejszy wpływ na środowisko naturalne 
niż trasa biegnąca przez masyw górski w centralnej części prowincji León.

Składająca petycję twierdzi, że ostateczny cel przedsięwzięcia ma naturę ekonomiczną i nie 
uwzględnia w wystarczającym stopniu przypisanych temu obszarowi celów z zakresu 
ochrony środowiska naturalnego zgodnych z dyrektywą Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia
1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa1 (tzw. dyrektywa ptasia) oraz z dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory2 (tzw. dyrektywa siedliskowa).

Składająca petycję uważa, że przedsięwzięcie może mieć szkodliwy wpływ na priorytetowe 
gatunki ujęte w załączniku IV do dyrektywy siedliskowej, takie jak Ursus arctos (niedźwiedź 
brunatny), oraz na chronione ptaki wymienione w załączniku I do dyrektywy ptasiej, takie jak 
Tetrao urogallus (głuszec).

III. Uwagi Komisji Europejskiej dotyczące petycji

W roku 2000 Komisja Europejska przeprowadziła dochodzenie w sprawie wypełniania przez 
hiszpańskie władze wspólnotowych zobowiązań wynikających z dyrektyw ptasiej 
i siedliskowej oraz z dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie 
oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne 
na środowisko naturalne3 w związku z pierwszym przedsięwzięciem mającym na celu 
poprowadzenie linii energetycznej na odcinku łączącym Ladę (Asturia) z Velillą del Río 
Carrión (Palencja).
Dochodzenie zostało zamknięte w 2005 r. po oficjalnym komunikacie właściwych władz 
hiszpańskich, które oświadczyły, że przedsięwzięcie zostanie zarzucone na rzecz zupełnie 
nowego przedsięwzięcia, które zostanie poddane szczegółowej procedurze oceny 
oddziaływania na środowisko naturalne. Wspomniana procedura nadal jest w toku i jak dotąd 
nie udzielono jeszcze żadnego pozwolenia na budowę.

Komisja Europejska podkreśla, że zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej „każdy 
plan lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne 
do zagospodarowania terenu, 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 bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 właściwe 
władze krajowe wyrażają zgodę na ten plan lub przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, 
że nie wpłynie on niekorzystnie na dany teren oraz, w stosownych przypadkach, po uzyskaniu 
opinii całego społeczeństwa.
Jeśli pomimo negatywnej oceny skutków dla danego terenu oraz braku rozwiązań 
alternatywnych, plan lub przedsięwzięcie musi jednak zostać zrealizowane z powodów 
o charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu publicznego, w tym
interesów mających charakter społeczny lub gospodarczy, państwo członkowskie stosuje 
wszelkie środki kompensujące konieczne do zapewnienia ochrony ogólnej spójności Natury
2000. O przyjętych środkach kompensujących państwo członkowskie informuje Komisję.

  
1 Dz. U. L 103 z 25.4.1979 r., str. 1–18.
2 Dz. U. L 206 z 22.07.1992 r., str. 7.
3 Dz. U. L 175 z 05.07.1985 r., str. 40.
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Jeżeli dany teren obejmuje typ siedliska przyrodniczego i/lub jest zamieszkały przez gatunek 
o znaczeniu priorytetowym, jedyne względy, na które można się powołać, to względy 
odnoszące się do zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa publicznego, korzystnych skutków o 
podstawowym znaczeniu dla środowiska lub, po wyrażeniu opinii przez Komisję, innych 
powodów o charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu publicznego”.
Na mocy art. 7 dyrektywy siedliskowej przytoczone powyżej przepisy mają zastosowanie nie 
tylko w przypadku obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, lecz również w przypadku
specjalnych obszarów ochrony.

Komisja Europejska zaznacza, że zgodnie z art. 12 ust. 1 dyrektywy siedliskowej „państwa 
członkowskie podejmą wymagane środki w celu ustanowienia systemu ścisłej ochrony 
gatunków zwierząt wymienionych w załączniku IV lit. a) w ich naturalnym zasięgu, 
zakazujące: a) jakichkolwiek form celowego chwytania lub zabijania okazów tych gatunków 
dziko występujących; b) celowego niepokojenia tych gatunków, w szczególności podczas
okresu rozrodu, wychowu młodych, snu zimowego i migracji; c) celowego niszczenia lub 
wybierania jaj; d) pogarszania stanu lub niszczenia terenów rozrodu lub odpoczynku.”

IV. Wnioski
Ponieważ wspomniane przedsięwzięcie jest poddawane procedurze oceny oddziaływania 
na środowisko naturalne, na obecnym etapie nie można wskazać żadnego przypadku złamania 
prawa wspólnotowego z zakresu ochrony środowiska naturalnego.


