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Tárgy: a Jamie Andrew Ewing brit állampolgár által a „Finca Moyano” nevében 
benyújtott 1378/2009. számú petíció Gaucín-völgyében (Malaga) egy 
magasfeszültségű vezeték létesítésének tervéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozását fejezi ki egy magasfeszültségű vezeték kiépítése ellen a 
Gaucín-völgyében, Malaga tartományban. Az említett a magasfeszültségű vezetéket, amelyet 
a sevillai Endesa cég épít, a képviselőtestület közérdekű építkezésnek nyilvánította. A petíció 
benyújtója azt állítja, hogy az áramszolgáltató többletköltség nélkül választhatott volna más, 
kisebb környezeti hatással járó nyomvonalat vagy föld alatt is vezethette volna a kábeleket. A 
petíció benyújtója kifogásolja a fennálló helyzetet, mivel az említett elektromos vezeték 
számos közösségi jelentőségű természeti területen halad át és károsítja a környék 
madárvilágát, mivel áramütést okozhat, továbbá az elektromágneses sugárzás kihat a polgárok 
egészségére.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. január 13.

A petíció benyújtója a spanyolországi Andalúz Autonóm Közösségben, Malaga tartományban 
elterülő Estepona város tengerpartján tervezett, új magasfeszültségű vezeték elleni tiltakozását 
fejezi ki. A petíció benyújtója aggályainak ad hangot az említett projekt környezetre gyakorolt 
jelentős negatív hatásaival kapcsolatban. Véleménye szerint a projekt szükségtelenül károsítja 
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a környezetet, mivel a népesség számára a villamosenergia-ellátás nyújtásából származó 
előnyök elérhetőek e környezeti hatás okozása nélkül is. A petíció benyújtója azt állítja, hogy 
az áramszolgáltató választhatott volna más, kisebb környezeti hatással járó nyomvonalat vagy 
föld alatt is vezethette volna a kábeleket. Rámutat, hogy ez a villamos vezeték számos, fontos 
ökológiai értéket hordozó környezetvédelmi területem fog áthaladni.

A Bizottság megvizsgálta a petíció benyújtója által szolgáltatott információkat a szóban forgó 
ügyben esetlegesen alkalmazandó európai uniós környezetvédelmi jogszabályokra 
figyelemmel.

A módosított 85/337/EGK irányelv1 (amely a környezeti hatásvizsgálatról szóló vagy KHV-
irányelvként ismeretes) az egyes köz- és magánprojektek esetében környezeti hatásvizsgálat 
elvégzését írja elő. A környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv különbséget tesz az ún. I. 
mellékletben felsorolt (minden esetben a környezeti hatásvizsgálati eljárás alá eső) projektek 
és a II. mellékletben felsorolt projektek között, amelyek esetében a tagállamok esetenkénti 
vizsgálatok és/vagy az irányelvet átültető nemzeti jogszabályokban a tagállamok által 
megállapított küszöbértékek vagy kritériumok alapján meghatározzák, hogy a projektet alá 
kell-e vetni környezeti hatásvizsgálatnak. Eseti alapon történő elbírálás, illetve küszöbértékek 
vagy kritériumok megállapítása esetén figyelembe kell venni az irányelv III. mellékletében 
meghatározott, vonatkozó kiválasztási kritériumokat. Ezek közé tartoznak a projekt jellemzői, 
annak elhelyezkedése, valamint az esetleges hatás jellemzői.

Következésképpen az I. mellékletben felsorolt projektek esetében kötelező a környezeti 
hatásvizsgálat elvégzése. A II. mellékletben szereplő projektek esetében a tagállamoknak az 
engedély megadása előtt meg kell állapítaniuk, hogy azok várhatóan jelentős hatást 
gyakorolnak-e a környezetre.  A vizsgálat eredményeiről a nyilvánosságot is kötelesek 
tájékoztatni.

Megjegyzendő, hogy a „220 kV vagy annál nagyobb feszültségű és 15 km-nél hosszabb 
nagyfeszültségű villamos légvezetékek építése” szerepel a KHV-irányelv I. mellékletének 20. 
pontjában. A „légvezetékeken keresztül történő villamosenergia-szállításra” irányuló egyéb 
projekteket a KHV-irányelv II. mellékletének 3b) pontja tartalmazza.

A petíció benyújtója által adott tájékoztatás szerint a tervezett villamos légvezeték 66 kV 
feszültségű és kb. 8 km hosszú.

A KHV-eljárás biztosítja, hogy sor kerül a projektekkel járó környezeti következmények 
azonosítására és felmérésére, még mielőtt 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.

Ami az EU természetvédelmi irányelveit (a 2009/147/EK madárvédelmi irányelvet2 és a 

                                               
1 A 97/11/EK irányelvvel (HL L 73., 1997.3.14.), a 2003/35/EK irányelvvel (HL L 156., 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.).
2 A 2009/147/EK irányelv (HL L 20., 2010.1.26.), amely kodifikálja a vadon élő madarak védelméről 
szóló 79/409/EGK irányelvet (OJ L 103., 1979.4.25.).
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92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelvet1) illeti, azok akkor lennének alkalmazandók, ha a 
szóban forgó projekt jelentős hatást gyakorolna valamely Natura 2000 területre. Meg kell 
jegyezni, hogy a petíció benyújtója szerint a projekt hatással lehet több közösségi jelentőségű 
területre (KJT) és különleges madárvédelmi területre (KMT).

Következtetések

Az ügy részleteinek teljes megismerése érdekében a Bizottság tájékoztatást kért az illetékes 
spanyol hatóságoktól arra vonatkozóan, hogy ebben az esetben miként teljesültek a közösségi 
környezetvédelmi jogszabályok értelmében fennálló, vonatkozó követelmények. A Bizottság 
mindenekelőtt azt kívánja megtudni a spanyol hatóságoktól, hogy milyen formában 
alkalmazták a KHV-irányelv és a természetvédelmi irányelvek rendelkezéseit.

4. (REV) A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

A Bizottság szolgálatai megvizsgálták a petíció benyújtója által 2012. január végén benyújtott 
kiegészítő információkat, többek között a regionális ombudsman vonatkozó jelentését.

Ezen információk alapján a Bizottság szolgálatai ismét a spanyol hatóságokhoz fordultak, 
hogy kikérjék észrevételeiket, valamint naprakész információkat kapjanak tőlük a szóban 
forgó projektről és a környezet védelme érdekében meghozott intézkedésekről.

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV II): 2013. február 27.

Korábbi tájékoztatásaiban a Bizottság megjelölte az Unió környezetvédelmi szabályozásának 
azon rendelkezéseit, amelyek alkalmazhatók a szóban forgó esetre, valamint vázolta az ügy 
értékelésének fő szempontjait.

A petícióról számos információcsere valósult meg a Bizottság szolgálatai és az illetékes spanyol 
hatóságok között.

A bizottsági szolgálatok legutóbbi kérésére válaszul a spanyol hatóságok megküldték az Andalúz 
Autonóm Közösség által e témában készített legújabb jelentést.

Az ügy végleges elemzése után röviden az alábbiak állapíthatók meg:

A petíció egy 7660 méter hosszú magasfeszültségű (66 kV) villamos légvezeték építésére 
irányuló projekttel kapcsolatos, amelyet a spanyolországi Andalúz Autonóm Közösségben, 
Malaga tartományban Gaucín és Cortes de la Frontera helységekben terveznek megvalósítani.

Meg kell jegyezni, hogy a projekttel kapcsolatosan az engedélyezést megelőzően az Andalúz 
Autonóm Közösség 7/1994. számú környezetvédelmi jogszabályának megfelelően sor került a 
környezeti hatásvizsgálatra. Akkoriban ez a regionális törvény ültette át a környezeti 
hatásvizsgálatról szóló 85/337/EGK irányelvet (amelyet ma már a 2011/92/EU irányelv 
helyettesít). Az irányelv II. melléklete szerinti projektről van szó. Az eljárás alapján a regionális 
környezetvédelmi hatóság malagai tartományi delegációja 2006. július 20-án fogadta el a 
                                               
1 A Tanács 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről (HL L 206., 1992.7.22.).
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környezeti hatásnyilatkozatot, amelyet a malagai tartomány hivatalos lapjának (BOP) 2006. 
október 27-i 206. számában tettek közzé.

A projektet végül a regionális innovációs, tudományos és vállalkozási hatóság malagai 
tartományi delegációjának 2009. májusi 25-i határozata engedélyezte, amely egyben 
közhasznúnak nyilvánított a tervezett projektet, ezáltal lehetővé téve a szükséges 
földkisajátításokat. Az engedélyt az Andalúz Autonóm Közösség hivatalos lapjának (BOJA) 
2009. november 23-i 94. számában tették közzé.

Válaszaikban a regionális hatóságok kiállnak amellett, hogy az említett környezeti 
hatásvizsgálati eljárás elegendő a projekt által gyakorolt környezeti hatások azonosításához és 
értékeléséhez, valamint az említett hatások elkerülés és minimalizálása céljából szükséges 
intézkedések meghozásához. A környezeti hatásnyilatkozat egy sor környezetvédelmi feltételt 
határoz meg, továbbá rögzít egy környezetvédelmi monitoringtervet is. Meg kell jegyezni, hogy 
az érintett lakosság – köztük a petíció benyújtója is – megfogalmazhatta észrevételeit a nyilvános 
konzultáció fázisában.

A közösségi természetvédelmi irányelveket (a 2009/147/EK madárvédelmi irányelvet és 
92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelvet) illetően a regionális hatóságok úgy érvelnek, hogy a 
projekt nem gyakorol negatív hatásokat a Natura 2000 hálózatra. A tervezett villamos vezeték 
nagy része (a 7660 méterből 7190 méter) olyan területeken haladna keresztül, amelyek nem 
tartoznak a Natura 2000 hálózatba. Úgy tűnik, hogy a közeli jelentős méretű Natura 2000 
területekre gyakorolt hatások jelentéktelenek lennének.

A spanyol hatóságok kiemelik, hogy a környezeti hatásnyilatkozat szerint vizsgálták a helyi 
madárvilágra, köztük a költöző madarakra gyakorolt esetleges hatásokat is. Konkrét 
változtatásokat eszközöltek annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsék az ütközések és az 
áramütés kockázatát. A projekt több változatát is elemezték a környezeti hatások minimalizálása 
érdekében.

Az iratok vizsgálatából kitűnik, hogy a szóban forgó ügyben az illetékes spanyol hatóságok 
meghozták a 2011/92/EGK, a 2009/147/EK és a 92/43/EGK irányelvekből fakadó 
kötelezettségek végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket.

Ami a földterületeknek a petíció benyújtója által említett kisajátítását illeti, meg kell említeni, 
hogy olyan tulajdonjogi kérdésről van szó, amely nem tartozik az Európai Unió hatáskörébe, 
hanem a vonatkozó spanyol jogszabályok alapján oldandó meg.

Az ügy részletei alapján megállapítható, hogy egy panasz kapcsán a regionális ombudsman 
(Defensor del Pueblo Andaluz) vizsgálatot indított a kérdésben, és azt javasolta a hatóságoknak, 
hogy egyéb lehetséges megoldásokat is vegyenek figyelembe a projekthez kapcsolódóan. A 
regionális hatóságok tájékoztatása szerint a regionális ombudsman 2010. augusztus 20-án 
levélben jelentette be a vizsgálat lezárását, mivel az ügy közigazgatási eljárás tárgyát képezi egy 
bíróság előtt.

Ezzel kapcsolatosan a spanyol hatóságok közlik, hogy több közigazgatási eljárás is zajlik az 
andalúz felsőfokú bíróság előtt, amelyek az engedélyezés és a földkisajátítások felülvizsgálatára 
irányulnak.
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A regionális környezetvédelmi hatóságok ezen kívül vázolják, hogy a környezet minőségének 
integrált kezeléséről szóló 7/2007. sz. törvény (a környezeti hatásértékelésre vonatkozó jelenleg 
hatályos regionális jogszabály) szerint környezeti hatásnyilatkozatok a közzétételtől számított öt 
évig érvényesek. A projektre vonatkozó környezeti hatásnyilatkozatot 2006. október 27-én tették 
közzé, a projektgazda pedig nem kérte a nyilatkozat érvényességének meghosszabbítását. Így a 
nyilatkozat érvényét vesztette.

Meg kell jegyezni, hogy a projekt végrehajtásához kapcsolódó munkálatok még nem kezdődtek 
meg. Az ipari hatóság regionális szervei egyébként azt is közölték, hogy jelenlegi is vizsgálják az 
ügyet, mivel az engedélyezés óta eltelt idő alatt megváltoztak a műszaki szabványok.

Következtetések

Az alkalmazandó uniós környezetvédelmi jogszabályok fényében, valamint a spanyol hatóságok 
válaszainak figyelembevétele mellett a bizottsági szolgálatok megvizsgálták a petíció benyújtója 
által a szóban forgó tervvel kapcsolatosan szolgáltatott érveket és információkat.

Az ügy vizsgálata alapján tehát nem állapítható meg a vonatkozó uniós környezetvédelmi jog 
megsértése. Mindenesetre meg kell említeni, hogy a szóban forgó villamos vezeték projektje 
különböző közigazgatási bírósági eljárások tárgyát képezi a hatáskörrel rendelkező spanyol 
bíróságnál, amely szintén megállapíthatja a projekt nemzeti és uniós jog szempontjából való 
törvényességét. Azt is meg kell jegyezni, hogy nincs végleges döntés a projekt 
megvalósításáról. Ezért nincs olyan tényező, amely indokolná ebben az ügyben a Bizottság 
további fellépését.


