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Temats: Lūgumraksts Nr. 1378/2009, ko „Finca Moyano” vārdā iesniedza Apvienotās 
Karalistes valstspiederīgais Jamie Andrew Ewing, par plānoto 
augstsprieguma līniju Gaucín ielejā Malagas provincē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret plānoto augstsprieguma līniju Gaucín ielejā Malagas 
provincē, norādot, ka to uzstādīs uzņēmums Sevillana-Endesa un kas ir oficiāli atzīta par 
sabiedrības interešu pārkāpumu. Viņš apgalvo, ka elektroenerģijas uzņēmums būtu varējis bez 
papildu izmaksām izvēlēties alternatīvu risinājumu ar mazāku ietekmi uz vidi vai uzstādīt 
pazemes kabeli. Viņš pauž satraukumu par faktu, ka līnija šķērso vairākas SCI aizsargājamas 
teritorijas un, ņemot vērā elektrotraumu briesmas, rada apdraudējumu putnu dzīvei.
Lūgumraksta iesniedzējs arī pauž bažas, ka elektromagnētiskā radiācija varētu kaitēt 
sabiedrības veselībai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 08. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 13. janvārī.

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret plānoto augstsprieguma elektrolīniju Gaucín ielejā, 
Gaucín un Cortes de la Frontera pašvaldībās, Andalūzijas autonomā apgabala Malagas 
provincē, Spānijā. Viņš pauž bažas par šā projekta būtisku negatīvu ietekmi uz vidi. Viņš 
uzskata, ka minētais projekts radīs nevajadzīgu kaitējumu videi, jo sabiedrisko labumu no 
elektroenerģijas apgādes nodrošināšanas sabiedrībai var gūt, neradot šādu ietekmi uz vidi.
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Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka elektroenerģijas uzņēmums būtu varējis izvēlēties 
alternatīvu risinājumu ar mazāku ietekmi uz vidi vai uzstādīt pazemes kabeli. Viņš uzsver, ka 
minētā elektrolīnija šķērsos vairākas aizsargājamās teritorijas, kurām ir būtiska ekoloģiskā 
vērtība.

Komisija ir pārbaudījusi lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, ņemot vērā ES tiesību 
aktus, kas varētu būt piemērojami šajā gadījumā.

Grozītajā Direktīvā 85/337/EEK1 (zināma kā Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva vai IVN 
direktīva), noteiktas prasības dažu sabiedrisku un privātu projektu IVN veikšanai. IVN 
direktīvā ir nodalīti tā dēvētie I pielikuma projekti, attiecībā uz kuriem IVN procedūra ir 
jāveic vienmēr, un II pielikuma projekti, kad dalībvalstis, izskatot katru gadījumu atsevišķi 
un/vai izmantojot valsts transponēšanas tiesību aktos noteiktās robežvērtības vai kritērijus, 
nosaka, vai attiecībā uz projektu ir jāveic IVN. Veicot katra konkrētā gadījuma pārbaudi vai 
nosakot robežvērtības vai kritērijus, jāņem vērā direktīvas III pielikumā noteiktie attiecīgie 
atlases kritēriji. Tie ietver projekta, atrašanās vietas un iespējamās ietekmes raksturojumu.

Tādējādi IVN direktīvas I pielikumā iekļautajiem projektiem obligāti jāveic IVN procedūra.
Attiecībā uz direktīvas II pielikumā iekļautajiem projektiem dalībvalstis pirms attīstības 
saskaņošanas pārbauda, vai attiecīgie projekti varētu būtiski ietekmēt vidi. Par konstatētajiem 
faktiem jāinformē sabiedrība.

Jānorāda, ka IVN direktīvas I pielikuma 20. punktā ir iekļauta „tādu gaisvadu elektrolīniju 
būve, kuru spriegums ir 220 kV vai lielāks un kuru garums pārsniedz 15 km”. Pārējie projekti 
„elektroenerģijas pārvadīšanai pa virszemes vadiem” ir ietverti IVN direktīvas II pielikuma 
3. punkta b) apakšpunktā.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju plānotās gaisvadu elektrolīnijas 
spriegums ir 66 kV, un tās garums sasniedz apmēram 8 km.

IVN procedūra nodrošina, ka projekta ietekme uz vidi tiek noteikta un izvērtēta, pirms 
kompetentā iestāde piešķir atļauju projekta attīstīšanai. Sabiedrība var paust savu viedokli, un 
visi apspriešanas rezultāti ir jāņem vērā. Sabiedrība jāinformē arī par attīstības saskaņošanas 
saturu.

ES vides direktīvas (Putnu direktīva 2009/147/EK2 un Dzīvotņu direktīva 92/43/EEK3) būtu 
jāpiemēro tajos gadījumos, kad attiecīgais projekts varētu būtiski ietekmēt Natura 2000
teritoriju. Jānorāda, ka saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumu šis projekts varētu 
ietekmēt Kopienas nozīmes teritorijas (KNT) un īpaši aizsargājamās teritorijas (ĪAT) putnu 
                                               
1 Padomes Direktīva 85/337/EEK (OV L 175, 5.7.1985.), ko groza ar Direktīvu 97/11/EK 
(OV L 73, 14.3.1997.), Direktīvu 2003/35/EK (OV L 156, 25.6.2003.) un 
Direktīvu 2009/31/EK (OV L 140, 05.6.2009.).

2 Direktīva 2009/147/EK (OV L 20, 26.1.2010.), ar ko kodificē Direktīvu 79/409/EEK par 
savvaļas putnu aizsardzību (OV L 103, 25.4.1979.).
3  Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV 
L 206, 22.7.1992.).
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Secinājumi

Lai šajā lietā iegūtu pilnīgu informāciju, Komisija kompetentajām Spānijas varas iestādēm ir 
lūgusi informāciju par atbilstību attiecīgajām prasībām, kas noteiktas ES tiesību aktos vides 
jomā. Komisija Spānijas varas iestādēm ir lūgusi paskaidrot, kā tās ir piemērojušas IVN un 
dabas aizsardzības direktīvu noteikumus.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī.

Komisijas dienesti pārbaudīja lūgumraksta iesniedzēja 2012. gada janvārī iesniegto 
papildinformāciju, proti, reģiona tiesībsarga ziņojumu šajā lietā.

Ņemot vērā šo informāciju, Komisijas dienesti atkārtoti vērsās Spānijās iestādēs, lai lūgtu tām 
iesniegt savus apsvērumus, kā arī jaunāko informāciju par attiecīgo projektu un vides jomā 
veiktajiem pasākumiem.

5. Komisijas atbilde (REV.II), kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Iepriekšējos paziņojumos Komisija norādīja, kādus vides tiesību aktu noteikumus varētu 
piemērot šajā lietā, kā arī norādīja izskatāmās lietas galvenos aspektus.

Pēc šā lūgumraksta saņemšanas starp Komisijas dienestiem un kompetentajām Spānijas iestādēm 
vairākkārt ir notikusi informācijas apmaiņa par šo lietu.

Atbildot uz Komisijas dienestu prasību, Spānijas varas iestādes nosūtīja Andalūzijas autonomā 
apgabala izstrādātu jaunu ziņojumu.

Pēc lietas galīgās izskatīšanas ir kopsavilkuma veidā jānorāda uz turpmāk izklāstītajiem faktiem.

Šis lūgumraksts attiecas uz 7600 metru garu virszemes augstsprieguma (66 KV) līnijas 
būvniecības projektu Gaucín un Cortes de la Frontera pašvaldībās Malagas provincē 
Andalūzijas kopienā.

Ir jānorāda, ka saskaņā ar Andalūzijas autonomās kopienas vides tiesību akta Nr. 7/1994 
noteikumiem šim projektam pirms atļaujas saņemšanas tika piemērota ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūra.  Tolaik šis tiesību akts bija reģionālais tiesību akts, ar ko tika transponēta 
Direktīva 85/337/EEK (ietekmes uz vidi novērtējums), t. i., pašreizējā Direktīva 2011/92/ES.  Uz 
šo projektu attiecas direktīvas II pielikums.  Šī procedūra noslēdzās ar paziņojumu par ietekmi 
uz vidi, ko pieņēma ar Malagas provinces Vides reģionālā departamenta 2006.gada 20. jūlija 
lēmumu un kas tika publicēts Malagas provinces 2006.gada 27. oktobra Oficiālajā vēstnesī 
(BOP) Nr. 206.

Šo projektu visbeidzot apstiprināja ar Reģionālā inovāciju, zinātnes un uzņēmumu lietu 
departamenta Malagas provinces delegācijas 2009. gada 25. maija lēmumu, un tas arī ļāva to 
pasludināt par sabiedrībai nozīmīgu projektu, nodrošinot pamatu vajadzīgās zemes atsavināšanai.  
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Minētais lēmums tika publicēts Andalūzijas autonomās kopienas 2009. gada 23. novembra 
Oficiālajā vēstnesī (BOJA) Nr. 94.

Savās atbildēs reģionālās iestādes atbalstīja to, ka šī ietekmes uz vidi procedūra ir pietiekama, lai 
sekmīgi noteiktu un novērtētu šā projekta ietekmi uz vidi, kā arī veiktu nepieciešamos 
pasākumus iepriekšminētās ietekmes novēršanai vai samazināšanai.  Paziņojumā par ietekmi uz 
vidi tika paredzēta virkne nosacījumu vides jomā, kā arī vides uzraudzības plāns. Ir jānorāda, ka 
gan plašākai sabiedrībai, gan lūgumraksta iesniedzējam bija iespēja paust iebildumus publiskās 
apspriešanās posmā.

Attiecībā uz Kopienas dabas aizsardzības direktīvām — 2009/147/EEK (Putni) un 92/43/EEK 
(Dzīvotnes) — reģionālās iestādes apgalvo, ka šim projektam nebūs negatīvas ietekmes uz 
Natura 2000 tīklu.  Liela daļa projektētās elektrolīnijas (7190 m no 7660 m) šķērso teritorijas, 
kas nav iekļautas Natura 2000 tīklā.  Jebkurā gadījumā ietekme uz blakus esošajām plašajām 
Natura 2000 teritorijām būtu neliela.

Kā apliecināts paziņojumā par ietekmi uz vidi, Spānijas iestādes uzsver, ka šā projekta ietekme 
uz putniem, tostarp uz putniem, kas šajā teritorijā atrodas migrācijas laikā, tiek pētīta.  Ir veikti 
īpaši koriģējoši pasākumi, lai ierobežotu sadursmes un iznīcināšanas ar strāvu risku.  Ir pētītas 
dažādas alternatīvas šim projektam, lai ierobežotu tā ietekmi uz vidi.

Izskatot šo lietu, nākas secināt, ka Spānijas kompetentās iestādes ir veikušas pasākumus, lai 
īstenotu saistības, kas attiecībā uz šo lietu izriet no Direktīvas 2011/92/EEK, 
Direktīvas 2009/147/EK un Direktīvas 92/43/EEK.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja minēto teritoriju atsavināšanu ir jānorāda, ka runa ir par 
privātīpašuma jautājumu, kas nav Eiropas Savienības kompetencē un kas ir jāatrisina saskaņā ar 
spēkā esošajiem Spānijas tiesību aktiem.

Ir zināms, ka pēc sūdzības saņemšanas reģionālais ombuds (Defensor del Pueblo Andaluz) sāka 
izskatīt šo projektu, ierosinot iestādēm arī ņemt vērā citas tehniski īstenojamas alternatīvas.  
Reģionālās iestādes informē, ka reģionālais ombuds 2010. gada 20. augusta vēstulē paziņoja, ka 
nolēmj slēgt šo lietu, jo šis jautājums ir administratīvās tiesvedības darbības jomā.

Šajā sakarībā Spānijas iestādes norāda, ka Andalūzijas Augstākajā Tiesā joprojām tiek skatītas 
daudzas pārsūdzības lietas pret atļaujas piešķiršanu šim projektam un pasākumiem saistībā ar 
teritoriju atsavināšanu.

Turklāt reģionālās vides iestādes paskaidro, ka saskaņā ar 2007. gada jūlija tiesību aktu par vides 
kvalitātes integrēto pārvaldību (spēkā esošie tiesību akti ietekmes uz vidi novērtējumu jomā) 
paziņojumi par ietekmi uz vidi ir spēkā piecus gadus pēc to publicēšanas.  Paziņojums par šā 
projekta ietekmi uz vidi tika publicēts 2006. gada 27. oktobrī, un projekta īstenotājs nav prasījis 
to atjaunināt.  Līdz ar to tas vairs nav derīgs.

Jānorāda, ka darbs pie šā projekta īstenošanas vēl nav sākts.  Turklāt rūpniecības departamenta 
reģionālās iestādes paskaidro, ka šī lieta pašlaik tiek izskatīta, ņemot vērā laiku, kas ir pagājis 
kopš atļaujas piešķiršanas, un jaunos spēkā esošos tehniskos noteikumus. 
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Komisijas dienesti pārbaudīja lūgumraksta iesniedzēja sniegtos argumentus un informāciju 
saistībā ar attiecīgo projektu, ņemot vērā piemērojamos ES tiesību aktus vides jomā, kā arī 
Spānijas iestāžu sniegtās atbildes.

Izvērtējot lietas materiālus, nav pamata secināt, ka būtu pārkāpti piemērojamie ES vides 
tiesību akti.  Jebkurā gadījumā jāatzīmē, ka attiecībā uz minēto elektrolīnijas projektu 
norisinās vairāki administratīvie tiesas procesi kompetentā Spānijas tiesu iestādē, kas arī varēs 
izteikt spriedumu par tā likumību no valsts un ES tiesību viedokļa.  Turklāt nav skaidrs, vai 
šis projekts tiks īstenots.  Tādēļ Komisijai nav pamata turpināt iesaistīšanos šajā lietā.


