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Tárgy: Joan Baptista Orquín Caselles spanyol állampolgár által a „Foro de participación 
ciudadana de la agenda local 21 de Oliva” nevében benyújtott 0403/2010. számú 
petíció a Gandia és Vejer között tervezett elektromos vezeték létesítéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a Gandia és Vejer között tervezett elektromos vezeték Oliva 
községet érintő részét. A tájképi, városfejlesztési, idegenforgalmi és egészségügyi károk 
elkerülése érdekében kéri az említett hálózat föld alatti kivitelezését és nyomvonalának 
módosítását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. július 12. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A Bizottság a petíció benyújtója által nyújtott információkat a szóban forgó ügyben 
esetlegesen alkalmazandó uniós jogszabályok fényében vizsgálta meg.

A módosított 85/337/EGK irányelv (a környezeti hatásvizsgálatról szóló vagy KHV-
irányelv)1 egyes köz- és magánprojektek esetében környezeti hatásvizsgálat elvégzését írja 
                                               
1 A 97/11/EK irányelvvel (HL L 73., 1997.3.14.), a 2003/35/EK irányelvvel (HL L 156.,
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elő.  A KHV-irányelv különbséget tesz az ún. I. mellékletben felsorolt projektek − amelyeknél 
minden esetben a KHV-eljárást kell lefolytatni − és a II. mellékletben felsorolt projektek 
között, amelyek esetében a tagállamok eseti alapon lefolytatott vizsgálatok és/vagy az 
irányelvet átültető nemzeti jogszabályokban megállapított küszöbértékek vagy kritériumok 
alapján határozzák meg, hogy a projekt tekintetében KHV-t kell-e végezni.

Megjegyzendő, hogy mivel a „220 kV vagy annál nagyobb feszültségű és 15 km-nél hosszabb 
nagyfeszültségű villamos légvezetékek építése” szerepel az irányelv I. mellékletének 20. 
pontjában, ezért ez esetben kötelező a KHV.

A KHV-eljárás biztosítja, hogy az előtt kerül sor a projektekkel járó környezeti 
következmények meghatározására és felmérésére, hogy az illetékes hatóság kiadná az 
engedélyt.  A nyilvánosság is kifejtheti véleményét, és minden konzultációt figyelembe kell 
venni.  A nyilvánosságot továbbá az engedély tartalmáról is tájékoztatni kell.

Az EU természetvédelmi irányelveivel kapcsolatban (a 2009/147/EK madárvédelmi irányelv1

és a 92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelv2) meg kell jegyezni, hogy azok akkor 
alkalmazandók, ha a szóban forgó projekt jelentős hatást gyakorolhat valamely Natura 2000 
területre. Ilyen esetekben a KHV-eljárás hasznos eszköz lehet az élőhelyvédelmi irányelv 6. 
cikkében említett követelmények és biztosítékok alkalmazására.

A Bizottság csak az uniós jog megsértésének észlelése után léphet fel. A rendelkezésre álló 
információk alapján úgy tűnik, hogy a projekt kezdeti stádiumban van. Ezért jelenleg nincs 
olyan ok, amely alapján arra lehetne következtetni, hogy a vonatkozó uniós jogszabályokat 
nem megfelelően fogják alkalmazni.

Végezetül a Bizottság hangsúlyozni szeretné, hogy az uniós jog helyes alkalmazásával 
kapcsolatos felelősség elsősorban a tagállamoké. A Bizottság a Szerződés értelmében nem 
rendelkezik hatáskörrel arra, hogy a tagállami hatóságok helyett hozzon döntést, például e 
projekt jóváhagyásával kapcsolatban. Emellett a Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy a 
projekt kialakítása és a konkrét alternatív kialakítás megválasztása továbbra is az érintett 
tagállam felelőssége.

Következtetések

Az adott körülmények között nincs bizonyíték az uniós jog megsértésére. Ezért a Bizottság 
véleménye szerint jelenleg nincs szükség további intézkedésre.

                                                                                                                                                  
2003.6.25.) és a 2009/31/EK irányelvvel (HL L 140., 2009.6.5.) módosított 85/337/EGK 
irányelv (HL L 175., 1985.7.5.).
1  HL L 20., 2010.1.26.
2  HL L 206., 1992.7.22.


