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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas protestuoja prieš aukštos įtampos linijos įrengimą Gaucín slėnyje, 
Malagos provincijoje. Šią aukštos įtampos liniją tiesti ketina Sevilijos elektros bendrovė, o 
šiuos darbus administracija paskelbė naudingais visuomenei. Peticijos pateikėjas teigia, kad 
elektros bendrovė galėjo pasirinkti alternatyvų projektą, kuriuo būtų mažiau kenkiama 
aplinkai ir išvengta didesnių finansinių išlaidų, arba nutiesti šią liniją po žeme. Jis išreiškia 
susirūpinimą dėl to, kad linija kerta kelias Bendrijos svarbos teritorijas ir kelia grėsmę 
paukščių gyvybei, nes jie gali žūti nuo elektros srovės. Jis taip pat baiminasi, kad įrengus 
liniją atsiradusi elektromagnetinė spinduliuotė gali būti kenksminga visuomenės sveikatai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. sausio 13 d.

„Peticijos pateikėjas išreiškia savo nepritarimą aukštos įtampos linijos įrengimui Gaucín
slėnyje Gaucín ir Cortes de la Frontera savivaldybėse (Malagos provincija, Andalūzijos
autonominė sritis, Ispanija). Jis išreiškia susirūpinimą dėl šio projekto didelio neigiamo 
poveikio aplinkai. Jo nuomone, šis projektas padarys nereikalingą žalą aplinkai, nes 
visuomenės gaunamą naudą užtikrinant elektros tiekimą gyventojams galima pasiekti 
nekeliant poveikio aplinkai. Peticijos pateikėjas teigia, kad elektros bendrovė galėjo pasirinkti 
alternatyvų projektą, kuriuo būtų mažiau kenkiama aplinkai, arba nutiesti šią liniją po žeme. 
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Jis pabrėžia, kad ši aukštos įtampos linija kirs kelias saugomas teritorijas, turinčias svarbią 
ekologinę vertę.

Komisija išnagrinėjo peticijos pateikėjo suteiktą informaciją atsižvelgdama į šiuo atveju 
taikytiną ES aplinkos teisę.

Direktyvoje 85/337/EEB1 su pakeitimais (dar vadinamoje Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) 
direktyva) nustatyta, kad turi būti atliekamas tam tikrų viešųjų ir privačių jų projektų poveikio 
aplinkai vertinimas. PAV direktyvoje išskiriami vadinamieji I priedo projektai, kuriuos 
vykdant visada turi būti atliekamas poveikio aplinkai vertinimas, ir II priedo projektai, 
kuriuos vykdydamos valstybės narės, išnagrinėjusios kiekvieną atvejį atskirai ir (arba) 
vadovaudamosi nacionaliniuose perkėlimo teisės aktuose nustatytomis ribomis ar kriterijais, 
nusprendžia, ar projektams turi būti taikomas poveikio aplinkai vertinimas. Kai nagrinėjamas 
kiekvienas atvejis arba taikomos valstybės narės nustatytos ribos ar kriterijai, privalu 
atsižvelgti į atrankos kriterijus, išvardytus šios direktyvos III priede. Jie apima projekto 
ypatumus, jo vietovę ir galimo poveikio ypatumus.

Todėl privaloma atlikti I priede išvardytų projektų poveikio aplinkai vertinimus. Dėl II priede 
išvardytų projektų valstybės narės, prieš duodamos sutikimą dėl planuojamos veiklos, turi 
nustatyti, ar jie gali daryti didelį poveikį aplinkai. Informacija apie tokį nustatymą turi būti 
prieinama visuomenei.

Vertėtų pažymėti, kad „antžeminių elektros perdavimo linijų tiesimas, kai įtampa aukštesnė 
nei (arba lygi) 220 kV ir linijos ilgesnės nei 15 km“, įrašytas į PAV direktyvos I priedo 
20 punktą. Kitiems „elektros energijos perdavimo antžeminiais tinklais“ projektams taikomas 
PAV direktyvos II priedo 3 dalies b punktas.

Remiantis peticijos pateikėjo pateikta informacija, projektuojamos antžeminės aukštos 
įtampos linijos įtampa yra 66 kV, o jos ilgis yra apie 8 km.

Taikant poveikio aplinkai vertinimo procedūrą užtikrinama, kad projektų padariniai aplinkai 
būtų nustatyti ir įvertinti prieš kompetentingai institucijai suteikiant leidimą juos įgyvendinti.
Visuomenė gali pareikšti savo nuomonę, į konsultacijas būtina atsižvelgti. Visuomenė turėtų 
būti informuota apie statybos leidimo turinį.

ES gamtos direktyvos (Paukščių direktyva 2009/147/EB2 ir Buveinių direktyva 92/43/EEB3) 
būtų taikomos, jeigu atitinkamas projektas darytų didelį poveikį tinklo „Natura 2000“ 
teritorijai. Reikia pažymėti, kad šis projektas, peticijos pateikėjo nuomone, gali neigiamai 
paveikti Bendrijos svarbos teritorijas ir specialias paukščių apsaugos teritorijas.

                                               
1 Tarybos direktyva 85/337/EEB (OL L 175, 1985 7 5), iö  dalies pakeista Tarybos direktyva 97/11/EB 
(OL L 73, 1997 3 14), Direktyva 2003/35/EB (OL L 156, 2003 6 25) ir Direktyva 2009/31/EB 
(OL L 140, 2009 6 5).
2 Direktyva 2009/147/EB (OL L 20, 2010 1 26), kuria kodifikuojama Direktyva 79/409/EEB dėl 
laukinių paukščių apsaugos (OL L 103, 1979 4 25).
3 Direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 
1992 7 22).
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Išvados

Siekdama suprasti šio atvejo aplinkybes, Komisija iš kompetentingų Ispanijos valdžios 
institucijų paprašė informacijos apie atitinkamų ES aplinkos apsaugos teisės aktų nuostatų 
laikymąsi šiuo atveju. Konkrečiai, Komisija paprašė Ispanijos valdžios institucijų paaiškinti, 
kaip jos taikė PAV ir gamtos direktyvų nuostatas.“

4. (REV) Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Komisijos tarnybos atstovai išnagrinėjo peticijos pateikėjo 2012 m. sausio mėn. pabaigoje 
pateiktą papildomą informaciją, ypač regiono ombudsmeno ataskaitą šiuo klausimu.

Gavusios šią papildomą informaciją, Komisijos tarnybos dar kartą kreipėsi į Ispanijos 
valdžios institucijas ir paprašė pateikti pastabas ir naujausią informaciją apie projektą ir apie 
įgyvendintus aplinkosaugos veiksmus.“

5. Komisijos atsakymas (REV.II), gautas 2013 m. vasario 27 m.

„Savo ankstesniuose pranešimuose Komisija nurodė, kokios Sąjungos aplinkos apsaugos teisės 
nuostatos galėtų būti taikomos šiuo konkrečiu atveju, taip pat nurodė ir bylos nagrinėjimo 
pagrindinius elementus.

Gavusios šią peticiją Komisijos tarnybos ir kompetentingos Ispanijos valdžios institucijos šiuo 
klausimu keitėsi įvairia informacija.

Atsakydamos į paskutinį Komisijos tarnybų prašymą Ispanijos institucijos perdavė naują 
Andalūzijos autonominio regiono parengtą ataskaitą.

Atlikus galutinę bylos analizę galima apibendrintai pabrėžti šiuos punktus.

Ši peticija susijusi su planuojamu antžeminių aukštos įtampos (66 KV) 7 660 metrų elektros 
perdavimo linijų tiesimu Gaucín ir Cortes de la Frontera savivaldybėse (Malagos provincija, 
Andalūzijos autonominė sritis).

Reikia pažymėti, kad prieš suteikiant leidimą šiam projektui jam buvo taikoma poveikio aplinkai 
vertinimo procedūra pagal Andalūzijos autonominio regiono aplinkos apsaugos įstatymą 
Nr. 7/1994. Šis įstatymas – tuo metu galiojęs regiono teisės aktas, kuriuo perkeliama 
Direktyva 85/337/EEB (Poveikio aplinkai vertinimo direktyva), t.y., dabartinė 
Direktyva 2011/92/ES. Projektas nurodytas direktyvos II priede. Ši procedūra užbaigta poveikio 
aplinkai deklaracija (isp. DIA), kuri buvo priimta 2006 m. liepos 20 d. regioninio aplinkosaugos 
departamento Malagos provincijos delegacijos sprendimu ir kuri 2006 m. spalio 27 d. buvo 
paskelbta oficialiajame Malagos provincijos leidinyje Nr. 206.

Galiausiai šiam projektui 2009 m. gegužės 25 d. regioninio inovacijų, mokslo ir verslo 
departamento Malagos provincijos delegacijos sprendimu buvo suteiktas leidimas, tokiu būdu 
projektas buvo paskelbtas naudingu visuomenei siekiant reikalingų žemių nusavinimo.
2009 m. lapkričio 23 d. šis leidimas paskelbtas Andalūzijos autonominės srities oficialiajame 
leidinyje (isp. BOJA) Nr. 94.

Regiono valdžios institucijų atsakymuose teigiama, kad minėtos poveikio aplinkai vertinimo 
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procedūros pakanka siekiant nustatyti ir įvertinti šio projekto poveikį aplinkai, taip pat siekiant 
imtis reikiamų priemonių, kad būtų išvengta minėto poveikio arba jis būtų sumažintas iki 
minimumo. Poveikio aplinkai deklaracijoje nustatytos aplinkosaugos sąlygos ir parengtas 
aplinkos stebėsenos planas. Reikia atkreipti dėmesį, kad suinteresuota visuomenė, įskaitant ir 
peticijos pateikėją, vykstant viešosioms konsultacijoms turėjo galimybę išreikšti savo 
pretenzijas.

Kalbant apie ES gamtos apsaugos direktyvas: 2009/147/EB (Paukščių direktyvą) ir 92/43/EEB 
(Buveinių direktyvą), regiono valdžios institucijos mano, kad šis projektas nedaro neigiamo 
poveikio „Natura 2000“ tinklui. Didžioji dalis numatytų aukštos įtampos linijų (7.190 m. iš 
7.660 m.) nutiesta per teritorijas, neįtrauktas į „Natura 2000“ tinklą. Bet kuriuo atveju tai neturės 
didelio poveikio arti esančioms „Natura 2000“ vietovėms.

Ispanijos valdžios institucijos pažymi, kad pagal poveikio aplinkai deklaracijos duomenis buvo 
išanalizuotas galimas šio projekto poveikis paukščių faunai, įskaitant paukščius migraciniu 
laikotarpiu. Buvo imtasi konkrečių taisomųjų priemonių siekiant iki minimumo sumažinti 
susidūrimų ir nutrenkimų elektra riziką. Išnagrinėtos įvairios projekto alternatyvos siekiant 
sumažinti poveikį aplinkai.

Išnagrinėjus bylą paaiškėjo, kad kompetentingos Ispanijos valdžios institucijos ėmėsi priemonių, 
kad šiuo atveju būtų įgyvendinti Direktyvose 2011/92/ES, 2009/147/EB ir 92/43/EEB nustatyti 
įpareigojimai.

Kalbant apie peticijos pateikėjo minimą žemių nusavinimą, reikia paminėti, kad tai yra su 
nuosavybės teise susijęs klausimas, kuris nepriklauso Europos Sąjungos kompetencijai ir kuris 
turėtų būti išspręstas remiantis taikomais Ispanijos teisės aktais.

Iš dokumentų matyti, kad regiono ombudsmenas (Defensor del Pueblo Andaluz), gavęs skundą, 
pradėjo bylą dėl šio klausimo ir valdžios institucijoms rekomendavo apsvarstyti ir kitas, 
techniškai įgyvendinamas šio projekto alternatyvas. Regiono valdžios institucijos informuoja, 
kad 2010 m. rugpjūčio 20 d. laišku regiono ombudsmenas nusprendė baigti bylą, kadangi šiuo 
klausimu teismui teikiamas administracinis ieškinys.

Šiuo atžvilgiu Ispanijos valdžios institucijos nurodo, kad Andalūzijos Aukščiausiajam teismui 
pateikiami įvairūs administraciniai ieškiniai dėl leidimo suteikimo šiam projektui ir dėl su žemės 
nusavinimu susijusių veiksmų.

Be to, regiono aplinkos apsaugos institucijos aiškina, kad, pagal integruoto aplinkos kokybės 
valdymo įstatymą Nr. 7/2007 (šiuo metu galiojantys regionų teisės aktai, susiję su poveikio 
aplinkai vertinimu), poveikio aplinkai deklaracijos galioja penkis metus nuo jų paskelbimo.
Šio projekto poveikio aplinkai deklaracija buvo paskelbta 2006 m. spalio 27 d. ir projekto 
iniciatorius nepareikalavo jos atnaujinimo. Todėl ji nebegalios.

Reikia atkreipti dėmesį, kad šio projekto vykdymo darbai dar nebuvo pradėti. Be to, pramonės 
departamento regioninės valdžios institucijos aiškina, kad ši byla yra šiuo metu tiriama, 
atsižvelgiant į nuo leidimo suteikimo projektui praėjusį laiką ir į naują galiojančią techninių 
teisės aktų leidimo metodiką.

Išvados
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Komisijos tarnybos išnagrinėjo peticijos pateikėjo argumentus ir jo pateiktą informaciją, 
susijusią su aptariamu projektu, remdamosi taikoma ES aplinkos teise ir atsižvelgdamos į 
Ispanijos valdžios institucijų atsakymus.

Išnagrinėjus dokumentus negalima daryti išvados, kad taikytina ES aplinkos teisė pažeista. 
Bet kokiu atveju reikėtų pabrėžti, kad dėl aukštos įtampos linijos projekto pateikti keli 
administraciniai ieškiniai kompetentingam Ispanijos teismui, kuris taip pat galės pareikšti 
nuomonę dėl šio projekto teisėtumo nacionalinės ir ES teisės požiūriu. Be to, pasirodo, kad 
šio projekto įgyvendinimas nėra patvirtintas. Taigi Komisija neturi priežasčių imtis tolesnių 
veiksmų dėl šio atvejo.“


