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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI
Ref.: Petiția nr. 1378/2009, adresată de Jamie Andrew Ewing, de cetățenie 

britanică, în numele „Finca Moyano”, privind proiectul de instalare a unei 
linii de înaltă tensiune în valea Gaucin, din Málaga

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva instalării unei linii de înaltă tensiune în valea Gaucín, în 
provincia Málaga. Această linie de înaltă tensiune urmează să fie montată de compania 
Sevillana-Endesa și a fost declarată de autorități ca fiind o construcție de utilitate publică. 
Petiționarul afirmă că această companie de energie electrică ar fi putut alege un traseu 
alternativ care să aibă un impact mai redus asupra mediului, fără costuri economice 
însemnate, sau ar fi putut să opteze pentru amplasarea de cablu subteran. El reclamă faptul că 
această linie electrică traversează diverse zone protejate ca situri de importanță comunitară 
(SIC) și că ea va avea un impact negativ asupra avifaunei, care se află în pericol de a se 
electrocuta. Acesta își exprimă, de asemenea, îngrijorarea în legătură cu faptul că radiațiile 
electromagnetice vor avea un efect negativ asupra sănătății populației.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 13 ianuarie 2011

Petiționarul își exprimă dezacordul cu privire la proiectul de instalare a unei linii de înaltă 
tensiune în valea Gaucín, în cadrul municipalităților Gaucín și Cortes de la Frontera, provincia 
Málaga, Comunitatea autonomă Andalucía, Spania. Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu 
privire la impactul negativ major al acestui proiect asupra mediului. În opinia sa, acest proiect 
va cauza în mod inutil daune mediului, deoarece, în vederea distribuirii de energie electrică 
populației, se pot găsi modalități care să nu implice un impact negativ asupra mediului. 
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Petiționarul afirmă că această companie de energie electrică ar fi putut alege un traseu 
alternativ care să aibă un impact mai redus asupra mediului sau ar fi putut să opteze pentru 
amplasarea de cablu subteran. Petiționarul subliniază faptul că această linie de înaltă tensiune 
va traversa mai multe zone protejate cu valori ecologice majore.

Comisia a examinat informațiile furnizate de petiționar din perspectiva legislației privind 
mediul a UE care ar putea fi aplicabilă în acest caz.

Directiva 85/337/CEE1, astfel cum a fost modificată (cunoscută ca Directiva privind evaluarea 
impactului asupra mediului sau Directiva EIM), prevede efectuarea unei evaluări a impactului 
asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private. Directiva EIM face distincție între 
așa-numitele proiecte din anexa I, care trebuie să facă întotdeauna obiectul unei proceduri 
EIM, și proiectele din anexa II, în cazul cărora statele membre stabilesc, pe baza unei analize 
de la caz la caz și/sau pe baza pragurilor sau criteriilor stabilite în legislația națională de 
transpunere, dacă proiectul trebuie să facă obiectul unei evaluări a impactului asupra 
mediului. Atunci când se realizează o analiză de la caz la caz sau când se stabilesc praguri și 
criterii, se iau în considerare criteriile de selecție relevante prevăzute în anexa III la directivă. 
Acestea includ caracteristicile proiectului, localizarea acestuia și caracteristicile impactului 
potențial.

Prin urmare, pentru proiectele incluse în anexa I, procedura de EIM este obligatorie. Pentru 
proiectele incluse în anexa II, statele membre trebuie să evalueze, înaintea autorizării 
proiectelor, dacă acestea sunt de natură a avea efecte semnificative asupra mediului. 
Rezultatele acestei evaluări trebuie să fie puse la dispoziția publicului.

Trebuie remarcat faptul că „construirea cablurilor electrice suspendate cu o tensiune de 
minimum 220 kV și o lungime mai mare de 15 km” este inclusă la punctul 20 al anexei I la 
Directiva EIM. Celelalte proiecte pentru „transmiterea energiei electrice prin cabluri aeriene” 
sunt reglementate de punctul 3 litera (b) al anexei II la Directiva EIM.

Conform informațiilor furnizate de petiționar, cablurile electrice suspendate din cadrul acestui 
proiect au o tensiune de 66 kV și o lungime de aproximativ 8 km.

Procedura EIM asigură identificarea și evaluarea consecințelor proiectelor asupra mediului 
înainte ca autoritatea competentă să acorde autorizația. Publicul își poate exprima opinia și 
toate consultările trebuie luate în considerare. De asemenea, publicul ar trebui să fie informat 
cu privire la conținutul autorizației acordate.

În ceea ce privește directivele UE privind natura (Directiva 2009/147/CE2 privind păsările și 
Directiva 92/43/CEE3 privind habitatele), acestea ar fi aplicabile în cazul în care proiectul 
respectiv ar putea avea efecte semnificative asupra unui sit Natura 2000. Trebuie remarcat 
faptul că, având în vedere precizările petiționarului, acest proiect ar putea afecta diferite situri 
                                               
1 Directiva 85/337/CEE (JO L 175, 5.7.1985), astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE (JO L 073, 
14.3.1997), Directiva 2003/35/CE (JO L 156, 25.6.2003) și Directiva 2009/31/CE (JO L 140, 5.6.2009).
2 Directiva 2009/147/CE (JO L 20, 26.1.2010), de codificare a Directivei 79/409/CEE privind conservarea 
păsărilor sălbatice (JO L 103, 25.4.1979).
3 Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 
206, 22.7.1992).
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de importanță comunitară (SIC) și arii de protecție specială pentru păsări (APS).

Concluzii

Pentru a înțelege pe deplin detaliile legate de acest caz, Comisia a solicitat autorităților 
spaniole competente informații privind conformitatea cu cerințele relevante prevăzute de 
legislația comunitară în materie de mediu în cazul de față. În special, Comisia a adresat 
întrebări autorităților spaniole cu privire la modul în care acestea au aplicat dispozițiile 
Directivei EIM și ale directivelor privind natura.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 20 aprilie 2012

Serviciile Comisiei au examinat informațiile suplimentare furnizate la finalul lunii 
ianuarie 2012 de petiționar, în special raportul Ombudsmanului regional în acest caz.

Ca urmare a acestor informații, serviciile Comisiei s-au adresat, din nou, autorităților spaniole 
pentru a solicita observațiile acestora, precum și informații actualizate cu privire la proiect și 
la demersurile în materie de mediu efectuate.

5. Răspunsul Comisiei (REV II), primit la 27 februarie 2013

În comunicările sale anterioare, Comisia a menționat care dintre dispozițiile legislației UE în 
materie de mediu ar putea fi puse în aplicare în acest caz, precum și elementele principale ale 
cercetării cazului.

Ca urmare a prezentei petiții, acest caz a făcut obiectul unor schimburi de informații între 
serviciile Comisiei și autoritățile spaniole competente.

Ca răspuns la cea mai recentă solicitare a serviciilor Comisiei, autoritățile spaniole au trimis un 
nou raport elaborat de Comunitatea autonomă Andalucía.

În urma analizei finale a dosarului, trebuie menționate, într-o formă sintetizată, următoarele 
puncte:

Această petiție vizează construirea unei linii electrice suspendate de înaltă tensiune (66 KV) 
cu o lungime de 7 660 de metri pe teritoriul municipalităților Gaucin și Cortes de la Frontera, 
din provincia Malaga, în Comunitatea autonomă Andalucía.

Trebuie menționat faptul că, înainte de autorizare, acest proiect a fost supus unei proceduri de 
evaluare a impactului asupra mediului în temeiul Legii 7/1994 privind protecția mediului în 
Comunitatea autonomă Andalucía. La momentul respectiv, această lege reprezenta legislația 
regională de transpunere a Directivei 85/337/CEE (evaluarea impactului asupra mediului), în 
prezent Directiva 2011/92/UE. Acesta este un proiect enumerat în anexa II la directivă. 
Procedura s-a finalizat cu declarația de impact asupra mediului (DIA) adoptată prin Decizia din 
20 iulie 2006 a Delegației provinciale din Málaga a Departamentului regional pentru mediu, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 206 din 27 octombrie 2006 al provinciei Malaga (BOP).

În cele din urmă, acest proiect a fost autorizat prin Decizia din 25 mai 2009 a Delegației 
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provinciale din Malaga a Departamentului regional pentru inovare, știință și întreprinderi, care 
implică, de asemenea, declarația privind utilitatea publică a acestui proiect în scopul realizării 
exproprierilor necesare. Această autorizație a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 94 din 
23 noiembrie 2009 al Comunității autonome Andalucía (BOJA).

În răspunsurile lor, autoritățile regionale susțin că procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului menționată anterior este suficientă pentru a identifica și evalua în mod clar efectele 
acestui proiect asupra mediului și pentru a adopta măsurile necesare pentru a evita sau reduce 
aceste efecte. În cadrul DIA au fost stabilite o serie de condiții de mediu, precum și un plan de 
monitorizare a mediului. Trebuie menționat faptul că publicul vizat, inclusiv petiționarul, a avut 
ocazia să își exprime opiniile în cursul etapei de consultare publică.

În ceea ce privește directivele comunitare în domeniul protejării naturii, și anume 
Directivele 2009/147/CE (privind păsările) și 92/43/CEE (privind habitatele), autoritățile 
regionale consideră că acest proiect nu are un impact negativ asupra rețelei Natura 2000. O mare 
parte din linia electrică (7 190 m din7 660 m) este proiectată să traverseze terenuri care nu sunt 
incluse în rețeaua Natura 2000. În orice caz, efectele asupra marilor situri Natura 2000 aflate în 
apropiere sunt nesemnificative.

Autoritățile spaniole au subliniat faptul că, astfel cum se reflectă în DIA, s-au analizat 
eventualele efecte ale acestui proiect asupra avifaunei, inclusiv asupra păsărilor prezente în zonă 
în perioada de migrație. S-au adoptat măsuri corective specifice pentru a reduce riscurile de 
coliziune și electrocutare și s-au analizat diverse alternative ale proiectului cu scopul de a reduce 
efectul acestuia asupra mediului.

Din analiza dosarului rezultă că autoritățile spaniole competente au luat măsuri pentru a aplica 
obligațiile care decurg din Directivele 2011/92/UE, 2009/147/CE și 92/43/CEE în cazul de față.

În ceea ce privește exproprierea terenurilor menționate de petiționar, trebuie remarcat faptul că 
aceasta este o chestiune ce ține de dreptul de proprietate, care nu intră în competența Uniunii 
Europene și care trebuie soluționată în conformitate cu legislația spaniolă în vigoare.

Din dosar reiese faptul că, în urma unei reclamații, Ombudsmanul regional (Defensor del
Pueblo Andaluz) a deschis un dosar cu acest subiect și a recomandat autorităților să ia în 
considerare alte alternative viabile din punct de vedere tehnic pentru acest proiect. Prin 
scrisoarea din 20 august 2010, autoritățile regionale au informat că Ombudsmanul regional a 
decis închiderea acestui dosar întrucât subiectul face obiectul unui recurs contencios
administrativ în instanță.

În acest sens, autoritățile spaniole au menționat că mai multe recursuri în contencios
administrativ se află pe rol la Tribunalul Superior de Justiție din Andalucía împotriva 
autorizației acestui proiect și a procedurilor referitoare la exproprierea terenurilor.

În plus, autoritățile regionale din domeniul mediului au explicat faptul că, în temeiul 
Legii 7/2007 privind gestionarea integrată a calității mediului (actuala legislație regională
privind evaluarea impactului asupra mediului), declarațiile de impact asupra mediului sunt 
valabile timp de cinci ani de la publicarea lor. DIA acestui proiect a fost publicată la 
27 octombrie 2006, iar dezvoltatorul nu a solicitat reînnoirea sa. În consecință, nu mai este 
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valabilă.

Trebuie menționat faptul că lucrările pentru executarea acestui proiect nu au început încă. În 
plus, autoritățile regionale ale departamentului de industrie au explicat faptul că acest dosar se 
află în prezent în curs de revizuire, având în vedere timpul care a trecut de la autorizarea sa și
noile reglementări tehnice existente.

Concluzii

Serviciile Comisiei au examinat argumentele și informațiile furnizate de petiționar în legătură cu 
proiectul în cauză din perspectiva legislației UE aplicabile în materie de mediu și ținând seama 
de răspunsurile autorităților spaniole.

După analizarea dosarului nu s-a putut constata o încălcare a legislației UE aplicabile în 
materie de mediu. În orice caz, trebuie remarcat faptul că proiectul de linie electrică face 
obiectul mai multor recursuri în contencios administrativ aflate pe rol în instanța spaniolă 
competentă, care se poate pronunța și cu privire la legalitatea acestuia din punct de vedere al 
legislației naționale și al legislației UE. În plus, se pare că punerea în aplicare a acestui proiect 
nu este confirmată. Prin urmare, Comisia nu are niciun motiv să intervină în continuare în 
acest caz.


