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Θέμα: Αναφορά αριθ. 1378/2009, του Jamie Andrew Ewing, βρετανικής ιθαγένειας, 

εξ ονόματος της «Finca Moyano», σχετικά με το έργο εγκατάστασης μιας 
γραμμής υψηλής τάσης στην κοιλάδα Gaucín, στη Μάλαγα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την εγκατάσταση μιας γραμμής υψηλής τάσης στην κοιλάδα 
Gaucín, στην επαρχία της Μάλαγας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται να κατασκευαστεί από την 
εταιρεία Sevillana-Endesa και χαρακτηρίσθηκε από τη διοίκηση ως κατασκευή κοινής 
ωφελείας. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η εταιρεία ηλεκτρισμού θα μπορούσε να είχε επιλέξει 
είτε μια εναλλακτική διαδρομή με μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο χωρίς επιπλέον 
κόστος είτε την υπογειοποίηση της γραμμής. Καταγγέλλει ότι αυτή η ηλεκτρική γραμμή θα 
διέρχεται από πολλούς προστατευόμενους τόπους κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) και ότι θα έχει 
αρνητικό αντίκτυπο στα πτηνά, τα οποία θα κινδυνεύουν με ηλεκτροπληξία, καθώς και ότι οι 
ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες θα βλάψουν την υγεία των πολιτών.

2. Παραδεκτό 

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 13 Ιανουαρίου 2011.

Ο αναφέρων εκφράζει την αντίθεσή του στην εγκατάσταση μιας γραμμής υψηλής τάσης στην 
κοιλάδα Gaucín, στους δήμους Gaucín και Cortes de la Frontera, στην επαρχία της Μάλαγας 
στην αυτόνομη κοινότητα της Ανδαλουσίας, στην Ισπανία. Εκφράζει ανησυχίες σχετικά με 
τις σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις του εν λόγω έργου στο περιβάλλον. Κατά την άποψή 
του, το εν λόγω έργο θα προκαλέσει άσκοπη ζημία στο περιβάλλον, διότι η κοινή ωφέλεια 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προς τον πληθυσμό μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την πρόκληση 
των συγκεκριμένων επιπτώσεων στο περιβάλλον. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η εταιρεία 
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ηλεκτρισμού θα μπορούσε να είχε επιλέξει είτε μια εναλλακτική διαδρομή με μικρότερο 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο είτε την υπογειοποίηση της γραμμής. Τονίζει ότι αυτή η ηλεκτρική 
γραμμή θα διέρχεται από πολλούς προστατευόμενους τόπους με σημαντική οικολογική αξία.

Η Επιτροπή εξέτασε τις πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων υπό το πρίσμα της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ που θα μπορούσε να ισχύει στη συγκεκριμένη 
περίπτωση.

Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 όπως τροποποιήθηκε (γνωστή ως οδηγία για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή οδηγία ΕΠΕ) προβλέπει διατάξεις για τη διενέργεια
εκτίμησης ΕΠΕ για ορισμένα δημόσια και ιδιωτικά έργα. Η οδηγία ΕΠΕ κάνει διάκριση 
μεταξύ των αποκαλούμενων έργων του Παραρτήματος I, τα οποία πρέπει πάντοτε να 
υποβάλλονται σε διαδικασία ΕΠΕ, και των έργων του Παραρτήματος II, για τα οποία τα 
κράτη μέλη αποφασίζουν, ή μέσω κατά περίπτωση εξέτασης ή/και βάσει κατώτατων ορίων ή 
κριτηρίων που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία μεταφοράς της οδηγίας, εάν πρέπει να 
υποβληθούν σε ΕΠΕ. Όταν πραγματοποιείται εξέταση κατά περίπτωση ή όταν έχουν τεθεί 
κατώτατα όρια ή κριτήρια, λαμβάνονται υπόψη τα συναφή κριτήρια επιλογής που ορίζονται 
στο Παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας. Μεταξύ των κριτηρίων επιλογής περιλαμβάνονται τα 
χαρακτηριστικά του έργου, η θέση του και τα χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων επιπτώσεων 
στο περιβάλλον.

Κατά συνέπεια, για τα έργα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I η διαδικασία ΕΠΕ είναι 
υποχρεωτική. Για τα έργα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II, τα κράτη μέλη 
αποφασίζουν, πριν από τη χορήγηση άδειας, αν ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον.  Τα αποτελέσματα πρέπει να καταστούν διαθέσιμα στο κοινό.

Πρέπει να σημειωθεί ότι «η κατασκευή εναέριων ηλεκτρικών γραμμών τάσης τουλάχιστον
220 kV και μήκους άνω των 15 χιλιομέτρων» συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι, 
σημείο 20, της οδηγίας ΕΠΕ. Τα υπόλοιπα έργα για τη «μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας με 
εναέρια καλώδια» καλύπτονται στο σημείο 3 β) του Παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας ΕΠΕ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, η εγκατάσταση της 
εναέριας ηλεκτρικής γραμμής έχει τάση 66 kV και μήκος περίπου 8 χιλιομέτρων.

Η διαδικασία ΕΠΕ διασφαλίζει ότι οι περιβαλλοντικές συνέπειες του έργου προσδιορίζονται 
και αξιολογούνται προτού δοθεί άδεια από την αρμόδια αρχή. Το κοινό μπορεί να εκφράζει 
τη γνώμη του και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι διαβουλεύσεις.  Το κοινό πρέπει 
επίσης να ενημερώνεται για το περιεχόμενο της άδειας κατασκευής.

Σε ό,τι αφορά τις οδηγίες της ΕΕ για τη φύση (την οδηγία 2009/147/ΕΚ2 για τα πτηνά και την 
οδηγία 92/43/ΕΟΚ3 για τους οικοτόπους), αυτές ισχύουν εφόσον το συγκεκριμένο έργο 

                                               
1 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ (ΕΕ L 175 της 5.7.1985) όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ (ΕΕ L 
073 της 14.3.1997), την οδηγία 2003/35/ΕΚ (ΕΕ L 156 της 25.6.2003) και την οδηγία 2009/31/ΕΚ 
(ΕΕ L 140 της 5.6.2009).
2 Οδηγία 2009/147/ΕΚ (ΕΕ L 20 της 26.01.2010), η οποία κωδικοποιεί την οδηγία 79/409/ΕΟΚ περί 
της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 103 της 25.04.1979).
3 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και
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ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε οποιονδήποτε τόπο υπάγεται στο δίκτυο Natura 
2000. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον αναφέροντα, πολλοί τόποι κοινοτικής 
σημασίας (ΤΚΣ) και ζώνες ειδικής προστασίας (SPA) για τα πτηνά ενδέχεται να επηρεαστούν 
από το εν λόγω έργο.

Συμπεράσματα

Προκειμένου να ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, η Επιτροπή ζήτησε από τις 
αρμόδιες ισπανικές αρχές πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις συναφείς 
απαιτήσεις δυνάμει του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ στην προκειμένη περίπτωση. 
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τις ισπανικές αρχές σχετικά με τον 
τρόπο εφαρμογής των διατάξεων της οδηγίας ΕΠΕ, καθώς και των οδηγιών για τη φύση.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν τις συμπληρωματικές πληροφορίες που διαβίβασε ο 
αναφέρων κατά τα τέλη Ιανουαρίου 2012, και ειδικότερα την έκθεση του περιφερειακού 
διαμεσολαβητή σχετικά με την υπόθεση.

Ύστερα από την εξέταση των πληροφοριών αυτών, οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
απευθύνθηκαν εκ νέου στις ισπανικές αρχές ζητώντας τους να διαβιβάσουν τις παρατηρήσεις 
τους καθώς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με το επίμαχο έργο και τα διαβήματα 
που έχουν πραγματοποιηθεί από περιβαλλοντική άποψη.

5. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. ΙΙ), που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013.

Στις προηγούμενες ανακοινώσεις της, η Επιτροπή ανέφερε ποιες διατάξεις του περιβαλλοντικού 
δικαίου της Ένωσης ενδέχεται να είναι εφαρμοστέες στην προκείμενη περίπτωση, καθώς και τα 
κυριότερα στοιχεία της εξέτασης του φακέλου.

Ύστερα από την ως άνω αναφορά, ο φάκελος έγινε αντικείμενο πολλών ανταλλαγών 
πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και των αρμοδίων ισπανικών αρχών.

Ανταποκρινόμενες στο τελευταίο αίτημα των υπηρεσιών της Επιτροπής, οι ισπανικές αρχές 
απέστειλαν νέα έκθεση που εκπονήθηκε από την αυτόνομη κοινότητα της Ανδαλουσίας.

Μετά την τελική ανάλυση της υπόθεσης, θα πρέπει να σημειωθούν, περιληπτικά, τα ακόλουθα 
σημεία:

Η παρούσα αναφορά αφορά το σχέδιο κατασκευής μιας γραμμής για την μεταφορά ηλεκτρικού 
ρεύματος υψηλής τάσης (66 KV) ύψους 7.660 μέτρων, στους δήμους Gaucín και Cortes de la 
Frontera, στην επαρχία της Μάλαγας, στην κοινότητα της Ανδαλουσίας.

Σημειωτέον ότι το σχέδιο αυτό έχει υποβληθεί σε διαδικασία αξιολόγησης του περιβαλλοντικού 
αντίκτυπου πριν από την έγκρισή του, σύμφωνα με τον νόμο 7/1994 περί περιβαλλοντικής 
προστασίας της αυτόνομης κοινότητας της Ανδαλουσίας.  Με τον νόμο αυτό, η οδηγία 

                                                                                                                                                  
χλωρίδας (ΕΕ L 206, 22.07.1992).
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85/337/ΕΟΚ (αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων), που σήμερα είναι η οδηγία 
2011/92/ΕΕ, είχε μεταφερθεί τότε στην περιφερειακή νομοθεσία.  Πρόκειται για σχέδιο που 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας.  Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε με τη 
δήλωση για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που εγκρίθηκε με απόφαση της 
20ής Ιουλίου 2006 της επαρχιακής αντιπροσωπείας της Μάλαγας που υπάγεται στην 
περιφερειακή υπηρεσία περιβάλλοντος, και δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της 
επαρχίας της Μάλαγας (ΒΟΡ) αριθ. 206 της 27ης Οκτωβρίου 2006.

Εντέλει δόθηκε η άδεια για την εκτέλεση του σχεδίου με απόφαση της 25ης Μαΐου 2009 της 
επαρχιακής αντιπροσωπείας της Μάλαγας που υπάγεται στην περιφερειακή υπηρεσία 
καινοτομίας, επιστημών και επιχειρήσεων· από την απόφαση αυτή προκύπτει δε επίσης η 
δήλωση κοινής ωφελείας του εν λόγω σχεδίου ενόψει των απαραίτητων απαλλοτριώσεων.  Η 
άδεια αύτη δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της αυτόνομης κοινότητας της Ανδαλουσίας 
(BOJA), αριθ. 94 της 23ης Νοεμβρίου 2009.

Στις απαντήσεις τους, οι περιφερειακές αρχές υποστηρίζουν την άποψη ότι η προαναφερθείσα 
διαδικασία αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων επαρκεί για τον ορθό προσδιορισμό 
και την εκτίμηση των συνεπειών του έργου στο περιβάλλον καθώς και για τη λήψη των μέτρων 
που είναι αναγκαία για την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση αυτών των επιπτώσεων.  Στη 
δήλωση για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθορίστηκε σειρά 
περιβαλλοντικών όρων καθώς και ένα σχέδιο παρακολούθησης του περιβάλλοντος. Σημειωτέον 
ότι το ενδιαφερόμενο κοινό, συμπεριλαμβανομένου και του αναφέροντος, είχε την ευκαιρία να 
προβάλει τους ισχυρισμούς του κατά το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης. 

Όσον αφορά τις κοινοτικές οδηγίες σχετικά με την προστασία της φύσης: 2009/147/ΕΕ (Πτηνά) 
και 92/43/ΕΟΚ (Οικότοποι), οι περιφερειακές αρχές υποστηρίζουν ότι το εν λόγω σχέδιο δεν 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στο δίκτυο Natura 2000.  Μεγάλο μέρος της σχεδιαζόμενης 
ηλεκτρικής γραμμής (7.190 μέτρα στα 7.660) διασχίζει εδαφικές εκτάσεις που δεν 
περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000.  Εν πάση περιπτώσει, οι επιπτώσεις στις εκτεταμένες 
περιοχές του Natura 2000 που βρίσκονται πλησίον της γραμμής θα ήταν ασήμαντες.

Οι ισπανικές αρχές υπογραμμίζουν ότι, όπως προκύπτει από τη δήλωση για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι ενδεχόμενες επιπτώσεις του έργου στην ορνιθοπανίδα έχουν 
μελετηθεί, συμπεριλαμβανομένων και των επιπτώσεων στα πτηνά που βρίσκονται εκεί κατά τις 
περιόδους αποδημίας.  Ειδικά διορθωτικά μέτρα έχουν ληφθεί για τον όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο περιορισμό των κινδύνων σύγκρουσης  και ηλεκτροπληξίας.  Διάφορες 
εναλλακτικές λύσεις για το σχέδιο έχουν μελετηθεί προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι 
επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Από την εξέταση του φακέλου προκύπτει ότι οι αρμόδιες ισπανικές αρχές έλαβαν τα απαραίτητα 
μέτρα για να εφαρμόσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις οδηγίες 2011/92/ΕΕ, 
2009/147/ΕΚ και 92/43/ΕΟΚ στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Όσον αφορά την απαλλοτρίωση εκτάσεων, στην οποία αναφέρεται ο αναφέρων, πρέπει να 
τονιστεί ότι πρόκειται για ζήτημα ιδιοκτησιακού δικαίου που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και που πρέπει να επιλυθεί σύμφωνα με την εφαρμοστέα ισπανική 
νομοθεσία.
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Από τον φάκελο προκύπτει ότι, κατόπιν καταγγελίας, ο περιφερειακός διαμεσολαβητής 
(Defensor del Pueblo Andaluz) κίνησε διαδικασία επί του θέματος συνιστώντας στις αρχές να 
λάβουν επίσης υπόψη άλλες εναλλακτικές λύσεις για το σχέδιο οι οποίες θα ήταν εφικτές από 
τεχνική άποψη.  Οι περιφερειακές αρχές ενημερώνουν ότι, με επιστολή της 20ης Αυγούστου, ο 
περιφερειακός διαμεσολαβητής αποφάσισε να περατώσει τον φάκελο δεδομένου ότι το θέμα 
αποτελεί το αντικείμενο διοικητικής προσφυγής στο δικαστήριο.

Οι ισπανικές αρχές αναφέρουν ότι εκκρεμούν διάφορες διοικητικές προσφυγές ενώπιον του 
ανώτατου δικαστηρίου της Ανδαλουσίας, κατά της άδειας που εκδόθηκε για το εν λόγω σχέδιο 
και των μέτρων που σχετίζονται με την απαλλοτρίωση των εκτάσεων.

Εξάλλου, οι περιφερειακές περιβαλλοντικές αρχές εξηγούν ότι, σύμφωνα με τον νόμο 7/2007 
περί ολοκληρωμένης διαχείρισης της περιβαλλοντικής ποιότητας (δηλ. τη σήμερα ισχύουσα 
περιφερειακή νομοθεσία στον τομέα της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων), οι 
δηλώσεις για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχουν πενταετή ισχύ μετά από τη 
δημοσίευσή τους.  Η δήλωση για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του εν λόγω 
σχεδίου δημοσιεύθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2006 και  ο εργολάβος δεν έχει ζητήσει την 
ανανέωσή της.  Κατά συνέπεια, υποστηρίζεται ότι η δήλωση δεν ισχύει πλέον.

Σημειωτέον ότι τα έργα για την εκτέλεση του σχεδίου δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη.  Επιπλέον, οι 
περιφερειακές αρχές της υπηρεσίας βιομηχανίας εξηγούν ότι ο φάκελος βρίσκεται αυτή τη 
στιγμή στο στάδιο της μελέτης, δεδομένου του χρόνου που παρήλθε από την έγκρισή του και 
των υφισταμένων νέων τεχνικών προδιαγραφών.

Συμπεράσματα

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν τα επιχειρήματα και τις πληροφορίες που διαβιβάστηκαν 
από τον αναφέροντα σε σχέση με το εν λόγω έργο, υπό το φως της συναφούς εφαρμοστέας 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις των ισπανικών αρχών.

Η ανάλυση του φακέλου δεν οδήγησε ως εκ τούτου στο συμπέρασμα ότι υφίσταται 
παράβαση του εφαρμοστέου περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ.  Εν πάση περιπτώσει, κρίνεται 
σκόπιμο να σημειωθεί ότι το εν λόγω έργο κατασκευής ηλεκτρικής γραμμής αποτελεί 
αντικείμενο διαφόρων διοικητικών προσφυγών ενώπιον του αρμόδιου ισπανικού 
δικαστηρίου, το οποίο θα είναι επίσης σε θέση να αποφανθεί επί της νομιμότητας αυτού του 
σχεδίου στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου και του δικαίου της ΕΕ.  Εξάλλου, απ’ ό, τι 
φαίνεται, η εκτέλεση του σχεδίου καθόλου δεν έχει επιβεβαιωθεί.  Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
δεν έχει λόγους να παρέμβει περαιτέρω στην παρούσα υπόθεση.


