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Przedmiot: Petycja 1378/2009, którą złożył Jamie Andrew Ewing (Wielka Brytania) 

w imieniu „Finca Moyano”, w sprawie planowanej linii wysokiego napięcia 
w dolinie Gaucin w prowincji Malaga

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się planowanej linii wysokiego napięcia w dolinie Gaucín 
w prowincji Malaga. Linia ta, która ma zostać zbudowana przez przedsiębiorstwo Sevillana-
Endesa, została uznana za prace użyteczności publicznej przez władze administracyjne. 
Składający petycję przekonuje, że przedmiotowe przedsiębiorstwo energetyczne mogło bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów wybrać alternatywny szlak przebiegu o mniejszym 
oddziaływaniu na środowisko lub położyć kabel pod ziemią. Wyraża on zaniepokojenie 
w związku z tym, że linia ma przecinać kilka chronionych terenów mających znaczenie dla 
Wspólnoty i wywiera negatywny wpływ na życie ptaków, zważywszy na niebezpieczeństwo 
porażenia prądem. Składający petycję dodaje też, że wytwarzane przez linię promieniowanie 
elektromagnetyczne może być szkodliwe dla zdrowia mieszkańców.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 13 stycznia 2011 r.

Składający petycję sprzeciwia się planowanej linii wysokiego napięcia w dolinie Gaucín 
w gminach Gaucín i Cortes de la Frontera w prowincji Málaga w Autonomicznej Wspólnocie 
Andaluzji (Hiszpania). Wyraża on zaniepokojenie w związku ze znaczącym negatywnym 
wpływem tego przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Składający petycję jest zdania, 
że przedsięwzięcie to spowoduje niepotrzebne szkody środowiskowe, ponieważ dobro 
publiczne wynikające z dostarczenia ludności energii elektrycznej można osiągnąć 
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bez jednoczesnego negatywnego wpływu na środowisko. Składający petycję przekonuje, 
że przedmiotowe przedsiębiorstwo energetyczne mogło wybrać alternatywny szlak przebiegu 
o mniejszym oddziaływaniu na środowisko lub położyć kabel pod ziemią. Podkreśla on, 
że rzeczona linia energetyczna będzie przebiegała przez kilka obszarów ochrony o istotnych 
wartościach ekologicznych.

Komisja przeanalizowała informacje przekazane przez składającego petycję w świetle 
przepisów unijnych dotyczących ochrony środowiska, które mogą mieć zastosowanie w tym 
przypadku.

Dyrektywa 85/337/EWG1 z późniejszymi zmianami (znana jako dyrektywa w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko lub dyrektywa OOŚ) przewiduje przeprowadzanie oceny 
oddziaływania na środowisko niektórych przedsięwzięć publicznych i prywatnych. 
W dyrektywie OOŚ wprowadza się rozróżnienie na tak zwane przedsięwzięcia z załącznika I, 
które zawsze muszą być przedmiotem OOŚ, oraz przedsięwzięcia z załącznika II, 
w przypadku których państwa członkowskie, na podstawie indywidualnej oceny danego 
przedsięwzięcia i/lub progów bądź kryteriów określonych w krajowym ustawodawstwie 
transponującym, decydują, czy dane przedsięwzięcie ma być przedmiotem OOŚ. 
Przy przeprowadzaniu analizy poszczególnych przypadków lub ustanawianiu progów bądź 
kryteriów należy uwzględniać odnośne kryteria selekcji określone w załączniku III 
do dyrektywy. Obejmują one cechy przedsięwzięcia, jego lokalizację i cechy potencjalnego 
oddziaływania.

A zatem w przypadku przedsięwzięć wymienionych w załączniku I procedura OOŚ jest 
obowiązkowa. W przypadku przedsięwzięć wymienionych w załączniku II to państwa 
członkowskie, przed wydaniem zezwolenia na inwestycję, muszą określić, czy działania te 
mogą znacząco oddziaływać na środowisko. Decyzję tę należy podać do wiadomości 
publicznej.

Należy zauważyć, że „konstrukcje napowietrznych linii elektrycznych o napięciu co najmniej 
220 kV i długości powyżej 15 km” są zawarte w pkt 20 załącznika I do dyrektywy OOŚ.
Pozostałe przedsięwzięcia obejmujące „linie napowietrzne do przesyłania energii 
elektrycznej” są wymienione w pkt 3 lit. b) załącznika II do dyrektywy OOŚ.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez składającego petycję planowana napowietrzna 
linia elektryczna ma mieć długość ok. 8 km i napięcie 66 kV.

Zastosowanie procedury OOŚ ma na celu zapewnienie, żeby skutki środowiskowe 
przedsięwzięć zostały określone i ocenione, 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 zostać także poinformowana o treści 
zezwolenia na inwestycję.

Jeśli chodzi o dyrektywy dotyczące ochrony przyrody (dyrektywę ptasią 2009/147/WE2 oraz 
                                               
1 Dyrektywa 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).
2 Dyrektywa 2009/147/WE (Dz.U. L 20 z 26.1.2010) ujednolicająca dyrektywę 79/409/EWG w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa (Dz.U. L 103 z 25.4.1979).
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dyrektywę siedliskową 92/43/EWG1), miałyby one zastosowanie, gdyby rzeczone 
przedsięwzięcie mogło w istotny sposób oddziaływać na jakikolwiek obszar Natura 2000 
Należy zauważyć, że według składającego petycję przedmiotowe przedsięwzięcie mogłoby 
oddziaływać na kilka terenów mających znaczenie dla Wspólnoty oraz obszarów specjalnej 
ochrony ptaków (OSO).

Wnioski

Aby poznać szczegóły sprawy, Komisja zwróciła się do właściwych władz hiszpańskich 
o dostarczenie informacji na temat przestrzegania w tym przypadku odnośnych wymogów 
zawartych w przepisach prawa UE w dziedzinie środowiska. Przede wszystkim Komisja 
wystąpiła do władz hiszpańskich z zapytaniem, w jaki sposób stosują one przepisy dyrektywy 
OOŚ oraz dyrektyw dotyczących ochrony przyrody.

4. Odpowiedź Komisji (REV), otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Służby Komisji zbadały dodatkowe informacje dostarczone pod koniec stycznia 2012 r. przez 
składającego petycję, w szczególności sprawozdanie regionalnego rzecznika praw 
obywatelskich w tej sprawie.

W związku z tymi informacjami służby Komisji ponownie zwróciły się do władz Hiszpanii o 
przekazanie ich uwag oraz aktualnych informacji dotyczących przedmiotowego 
przedsięwzięcia i podjętych działań środowiskowych.

5. Odpowiedź Komisji (REV. II), otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

W poprzednich komunikatach Komisja wskazała, które przepisy unijnego prawa ochrony 
środowiska mogłyby mieć zastosowanie w przedmiotowej sprawie, a także przekazała główne 
aspekty badania sprawy.

W następstwie tej petycji sprawa była przedmiotem wielokrotnej wymiany informacji między 
służbami Komisji i właściwymi władzami Hiszpanii.

W odpowiedzi na ostatni wniosek służb Komisji władze hiszpańskie przesłały nowe 
sprawozdanie na ten temat opracowane przez Autonomiczną Wspólnotę Andaluzji.

W rezultacie końcowej analizy dokumentacji należy podkreślić w skrócie następujące punkty:

Przedmiotowa petycja dotyczy planowanej linii wysokiego napięcia (66 kV) o długości 7 660 m 
w gminach Gaucín i Cortes de la Frontera w prowincji Málaga w Autonomicznej Wspólnocie 
Andaluzji.

Należy zauważyć, że projekt ten przed wydaniem zezwolenia został poddany procedurze oceny 
oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą 7/1994 Autonomicznej Wspólnoty Andaluzji o 
ochronie środowiska. W tamtym okresie ustawa ta była regionalną ustawą transponującą 
dyrektywę 85/337/EWG (ocena oddziaływania na środowisko), obecną dyrektywę 2011/92/UE.  
                                               
1 Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 
22.7.1992).
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Chodzi o projekt widniejący w załączniku II do dyrektywy.  Procedura zakończyła się wydaniem 
oświadczenia o oddziaływaniu na środowisko, przyjętego decyzją z dnia 20 lipca 2006 r. 
delegacji prowincji Malaga regionalnego departamentu ochrony środowiska, opublikowaną w 
dzienniku urzędowym prowincji Malaga (BOP) nr 206 z dnia 27 października 2006 r.

Projekt ostatecznie uzyskał zezwolenie na mocy decyzji z dnia 25 maja 2009 r. delegacji 
prowincji Malaga regionalnego departamentu innowacji, nauki i przedsiębiorstw, co pociągnęło 
za sobą nadanie mu statusu użyteczności publicznej w celu przeprowadzenia niezbędnych 
wywłaszczeń.  Zezwolenie to zostało opublikowane w dzienniku urzędowym Autonomicznej 
Wspólnoty Andaluzji (BOJA) nr 94 z dnia 23 listopada 2009 r.

W udzielonych odpowiedziach władze regionalne utrzymują, że wspomniana procedura oceny 
oddziaływania na środowisko wystarcza do właściwego określenia i oceny wpływu tego projektu 
na środowisko, a także do przyjęcia środków koniecznych do uniknięcia skutków lub 
zminimalizowania ich.  W oświadczeniu o oddziaływaniu na środowisko określono całą serię 
warunków środowiskowych, a także plan nadzoru środowiskowego. Należy dodać, że 
zainteresowane społeczeństwo, w tym składający petycję, miało okazję wyrazić swoje obawy 
podczas publicznych konsultacji.

Odnośnie do wspólnotowych dyrektyw o ochronie przyrody – 2009/147/WE (ptaki) i 
92/43/EWG (siedliska) – władze regionalne twierdzą, że projekt nie ma negatywnego wpływu na 
sieć Natura 2000. Duża część linii wysokiego napięcia (7 190 m z 7 660 m) przebiega przez 
tereny, które nie wchodzą do sieci Natura 2000. W każdym razie jednak wpływ na duże 
pobliskie obszary sieci Natura 2000 byłby bez znaczenia.

Władze Hiszpanii podkreślają, że – co odzwierciedla oświadczenie o oddziaływaniu na 
środowisko – przeanalizowano ewentualny wpływ projektu na ptaki, w tym na ptaki obecne 
podczas okresów migracji. Przyjęto specjalne środki naprawcze, aby zminimalizować ryzyko 
zderzeń czy porażenia prądem.  Przeanalizowano też różnorodne alternatywy dla projektu, aby 
zminimalizować jego skutki dla środowiska.

Z analizy dokumentacji wynika, że właściwe władze hiszpańskie przyjęły środki w celu 
wypełnienia zobowiązań wynikających z dyrektyw 2011/92/EWG, 2009/147/WE i 92/43/EWG 
w omawianym przypadku.

Jeżeli chodzi o wywłaszczenia, o których wspomina składający petycję, należy podkreślić, że 
jest to kwestia dotycząca prawa własności, która nie należy do kompetencji Unii Europejskiej i 
musi zostać rozwiązana zgodnie z obowiązującymi przepisami hiszpańskimi.

Z dokumentacji wynika, że w następstwie skargi regionalny rzecznik (Defensor del Pueblo
Andaluz) otworzył postępowanie w tej sprawie, zalecając władzom uwzględnienie również 
innych alternatyw technicznie możliwych dla projektu Władze regionalne informują, że pismem 
z dnia 20 sierpnia 2010 r. rzecznik regionalny podjął decyzję o zamknięciu sprawy, gdyż temat 
ten jest przedmiotem postępowania sporno-administracyjnego przed sądem.

Władze hiszpańskie informują, że przed Sądem Najwyższym Andaluzji wszczęto liczne 
postępowania sporno-administracyjne w związku z wydaniem zezwolenia na projekt i z 
procedurami wywłaszczeniowymi.
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Ponadto regionalne organy środowiskowe wyjaśniają, że zgodnie z ustawą 7/2007 o 
zintegrowanym zarządzaniu jakością środowiska (obecne przepisy regionalne dotyczące oceny 
oddziaływania na środowisko) oświadczenia o oddziaływaniu na środowisko mają pięcioletni 
okres ważności od ich opublikowania. Oświadczenie o oddziaływaniu na środowisko dotyczące 
tego projektu zostało opublikowane w dniu 27 października 2006 r. i deweloper nie wystąpił o 
jego przedłużenie.  W związku z tym jego ważność wygasła.

Należy zauważyć, że prace związane z realizacją projektu jeszcze się nie rozpoczęły. Poza tym 
władze regionalne departamentu przemysłu wyjaśniają, że sprawa jest obecnie ponownie badana 
z uwagi na czas, jaki upłynął od wydania zezwolenia i nowe obowiązujące normy techniczne.

Podsumowanie

Służby Komisji przeanalizowały argumenty i informacje przekazane przez składającego petycję 
w związku z przedmiotowym projektem, w świetle obowiązującego prawa UE w dziedzinie 
ochrony środowiska i z uwzględnieniem odpowiedzi władz hiszpańskich.

Analiza sprawy nie dała podstaw do stwierdzenia naruszenia obowiązującego prawa UE w 
dziedzinie ochrony środowiska.  Należy w każdym razie zauważyć, że przedmiotowy projekt 
linii wysokiego napięcia jest przedmiotem licznych postępowań sporno-administracyjnych 
przed właściwym sądem hiszpańskim, który będzie mógł wypowiedzieć się też na temat 
legalności tego projektu z punktu widzenia prawa krajowego i prawa UE. Ponadto okazuje 
się, że rozpoczęcie realizacji projektu nie jest wcale potwierdzone. Komisja nie ma zatem 
podstaw do kontynuowania interwencji w przedmiotowym przypadku.


