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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0403/2010, którą złożył Joan Baptista Orquín Caselles (Hiszpania) 
w imieniu Foro de participación ciudadana de la agenda local 21 de Oliva 
(obywatelskiej grupy działania Agenda 21 w Olivie), w sprawie projektowanej 
linii elektrycznej między miejscowościami Gandia i Vejer

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zgłasza sprzeciw wobec projektowanego przebiegu linii elektrycznej 
między miejscowościami Gandia i Vejer w gminie Oliva, twierdząc, że kabel powinien biec 
pod ziemią i w innym miejscu z uwagi na jego oddziaływanie na krajobraz, środowisko 
naturalne, turystykę i zdrowie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 lipca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja przeanalizowała informacje przekazane przez składającego petycję w świetle 
przepisów prawa UE, które mogą mieć zastosowanie w przedmiotowej sprawie.

Dyrektywa 85/337/EWG1po zmianach (znana jako dyrektywa w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko lub dyrektywa OOŚ) przewiduje przeprowadzanie oceny 

                                               
1Dyrektywa 85/337/EWG (Dz.U. L 175 z 5.7.1985) zmieniona dyrektywą 97/11/WE (Dz.U. L 73 z 14.3.1997), 
dyrektywą 2003/35/WE (Dz.U. L 156 z 25.6.2003) i dyrektywą 2009/31/WE (Dz.U. L 140 z 5.6.2009).
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oddziaływania na środowisko niektórych przedsięwzięć publicznych i prywatnych. 
Dyrektywa OOŚ wprowadza rozróżnienie na tak zwane przedsięwzięcia z załącznika I, które 
zawsze muszą podlegać procedurze OOŚ, oraz przedsięwzięcia wymienione w załączniku II, 
w przypadku których to państwa członkowskie, na podstawie indywidualnej oceny danego 
przedsięwzięcia lub progów bądź kryteriów określonych w krajowym ustawodawstwie 
transponującym, decydują, czy dane przedsięwzięcie podlega ocenie oddziaływania na 
środowisko.

„Konstrukcje napowietrznych linii elektrycznych o napięciu co najmniej 220 kV i długości 
powyżej 15 km” zawarte są w załączniku I pkt 20 do dyrektywy, co oznacza, że podlegają 
obowiązkowo procedurze OOŚ.

Zastosowanie procedury OOŚ zapewnia określenie skutków środowiskowych danego 
przedsięwzięcia i dokonanie ich oceny, zanim właściwy organ wyda zezwolenie na 
inwestycję. Społeczeństwo może wyrazić opinię na ten temat, a wszystkie takie konsultacje 
muszą być wzięte pod uwagę. Opinia publiczna powinna być także poinformowana o treści 
zezwolenia na inwestycję.

W odniesieniu do dyrektyw dotyczących ochrony przyrody (dyrektywy ptasiej 
2009/147/WE1oraz dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG2) należy zauważyć, że miałyby one 
zastosowanie, gdyby przedmiotowe przedsięwzięcie mogło w istotny sposób oddziaływać na 
jakikolwiek obszar Natura 2000. W takim przypadku procedura OOŚ może być użytecznym 
narzędziem stosowania wymogów i środków bezpieczeństwa przewidzianych w art. 6 
dyrektywy siedliskowej.

Komisja może interweniować tylko w przypadku wykrycia naruszenia prawa UE. Zgodnie 
z dostępnymi informacjami realizacja przedsięwzięcia jest w fazie wstępnej. A zatem obecnie 
nie ma powodu, by uznać, że odnośne przepisy prawa UE nie będą odpowiednio stosowane.

Komisja pragnie podkreślić, że odpowiedzialność za właściwe wdrożenie prawa UE należy 
przede wszystkim do państw członkowskich. Traktat nie daje Komisji uprawnień do 
zastępowania władz państw członkowskich w wydawaniu decyzji, na przykład w sprawie 
zatwierdzenia tego przedsięwzięcia. Komisja pragnie również podkreślić, że rozplanowanie 
projektu oraz wybór konkretnego rozwiązania alternatywnego należy do obowiązku 
zainteresowanego państwa członkowskiego.

Wnioski

W sytuacji opisanej w petycji nie można stwierdzić jakiegokolwiek naruszenia prawa UE. 
W związku z powyższym Komisja uznaje, że dalsze działania na tym etapie nie są wskazane.

                                               
1Dz.U. L 20 z 26.01.2010.
2Dz.U. L 206 z 22.07.1992.


