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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0856/2005 af Sagrario Heres Sedeño, spansk statsborger, for 
borgergruppen 'Pro Santamaría de Grado’, om bygningen af et transformeranlæg over 
et areal på 40.000 m2 og føring af højspændingskabler gennem Grado kommune i 
Asturien

1. Sammendrag

På vegne af borgergruppen ‘Pro Santamaría de Grado’ søger det lokale folkeparti (Asturien) 
øjeblikkelige foranstaltninger fra Europa-Parlamentet vedrørende den planlagte bygning af en 
transformerstation over et område på 40.000 m2 og føring af højspændingskabler gennem 
Grado kommune. Andrageren frygter, at dette vil resultere i en overtrædelse af direktiv 
92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, hvilket vil påvirke mange 
naturtyper af fællesskabsbetydning og forstyrre fuglebeskyttelsesområder, og af direktiv 
2003/4/EF om offentlig adgang til miljøoplysninger, eftersom hverken de lokale eller de 
nationale myndigheder har reageret på anmodninger om oplysninger. Rent faktisk har det 
spanske elselskab Red Eléctrica Española ikke blot undladt at give oplysninger, men har 
bevidst holdt lokale beboere uvidende. De elektromagnetiske felter, der skabes, ville ikke blot 
udgøre en sundhedsrisiko, men ville underminere områdets bæredygtige udvikling (f.eks. 
turisme i landdistrikterne).

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. januar 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 12. maj 2006.

Andrageren hævder, at bygningen af et transformeranlæg og føring af højspændingsledninger 
gennem Grado kommune i Asturien ikke opfylder bestemmelserne i direktiv 92/43/EØF1 om 
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bevaring af naturtyper og vilde dyr og planter og direktiv 2003/4/EF1 om offentlig adgang til 
miljøoplysninger.

De dokumenter, der er vedlagt andragendet, beskriver naturtyper og arter i området. 
Andrageren henviser til lokaliteterne ES1200040 "Meandros del Nora" og ES 1200029 "Río 
Nalón", der af de spanske myndigheder er udpeget som lokaliteter af fællesskabsbetydning 
(SCI) i henhold til habitatdirektivet. Disse lokaliteter er inkluderet i bilagslisten til 
Kommissionens beslutning af 7. december 2004 hvori listen over lokaliteter af 
fællesskabsbetydning for det atlantiske biogeografiske område2 i henhold til Rådets direktiv 
92/43/EØF vedtages. Begge lokaliteter omfatter prioriterede naturtyper af 
fællesskabsinteresse og arter, der er opført i direktivets bilag II og IV.

Habitatdirektivets artikel 6. stk..3 og artikel 6 stk. 4 fastsætter en række proceduremæssige og 
materielle sikkerhedsforanstaltninger for planer og projekter, der kan påvirke en Natura 2000-
lokalitet væsentligt. Bestemmelserne i denne artikel udgør en form for udviklingsinstrument, 
der fastsætter de omstændigheder, inden for hvilke planer og projekter med negative 
virkninger kan eller ikke kan tillades. Det fremgår af habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, at alle 
planer eller projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for lokalitetens 
forvaltning, men som i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter kan påvirke 
en sådan lokalitet væsentligt, vurderes med hensyn til deres virkning på lokaliteten under 
hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne. Efter konklusionerne af en sådan vurdering og 
med forbehold af de på hinanden følgende trin, som direktivets artikel 6, stk. 4 indeholder 
bestemmelse om, giver de kompetente myndigheder først deres tilslutning til projektet, når de 
har sikret sig, at det ikke skader lokalitetens integritet og når de, hvis det anses for 
nødvendigt, har hørt offentligheden.

Ud fra de oplysninger, der er tilvejebragt af andrageren, ser det ud til, at transformeranlægget 
vil blive placeret uden for grænserne for de pågældende lokaliteter og ikke direkte vil påvirke 
habitaterne og arterne. Vedrørende de af andrageren udtrykte negative virkninger, som 
forårsages af de elektromagnetiske felter, der frembringes af transformeranlægget, har 
Kommissionen ikke videnskabelige dokumenter til sin rådighed, der kunne vise virkningerne 
af elektromagnetiske felter på habitater og arter. Hvad angår føringen af højspændingskabler 
viser de oplysninger, der er tilvejebragt af andrageren, kun, at en planlagt føringsvej er på 
plads.

Endvidere indeholder de oplysninger, der er tilvejebragt af andrageren, ikke nogen angivelse 
af projektets nuværende status, navnlig om det er blevet godkendt, og den kompetente 
myndighed med hensyn til udviklingen af projektet. Desuden kan det ikke på grundlag af de 
tilgængelige oplysninger konkluderes, at de spanske myndigheder ikke har foretaget en 
vurdering af projektets virkninger på lokaliteten efter direktivets bestemmelser.

På grundlag af de oplysninger, der er tilvejebragt af andrageren, har Kommissionen ingen 
grund til at antage, at EU-lovgivningen ikke anvendes korrekt. Hvis andrageren kan 
fremsende detaljerede oplysninger, som kan give Kommissionen mulighed for at vurdere 

  
1 EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.
2 EUT L 387 af 29.12.2004, s. 1.
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disse spørgsmål i forhold til ovennævnte direktiv, kan Kommissionen derefter yderligere 
undersøge sagen."

Blandt de dokumenter, der er fremsendt af andrageren, er der også noget korrespondance 
henvendt til den regionale forvaltning i Asturien (industri- og miljørådgivere) og til 
repræsentanterne for den spanske regering i Asturien med anmodning om adgang til 
eventuelle eksisterende dokumenter og til eventuelle oplysninger, der gradvist er indsamlet i 
forbindelse med dette projekt. Andrageren gør i sit andragende til Europa-Parlamentet 
gældende, at disse anmodninger ikke er blevet besvaret. Det fremgår ikke klart af sagsakterne, 
om de nævnte offentlige myndigheder gav et udtrykkeligt og begrundet afslag, eller om disse 
anmodninger blot ikke blev besvaret.

Det fremgår af artikel 3 i direktiv 2003/4/EF, at adgang til "miljøoplysninger", som defineret i 
henhold til direktivet, som offentlige myndigheder er i besiddelse af, eller som opbevares for 
dem, principielt skal stilles til rådighed inden for en måned efter modtagelsen af 
anmodningen. Denne tidsfrist kan med forudgående informering af den informationssøgende 
undtagelsesvist forlænges med endnu en måned, f.eks. når der anmodes om et stort antal 
dokumenter. Den offentlige myndighed skal, hvis anmodninger er udfærdiget i for generelle 
vendinger, snarest muligt og senest inden for den tidsfrist, der er fastsat ovenfor, anmode den 
informationssøgende om at præcisere anmodningen. Artikel 4 indeholder mulige grunde, der 
berettiger de offentlige myndigheders afvisning af at offentliggøre miljøoplysninger. 
Informationssøgende, som mener, at deres anmodning om adgang til oplysninger ikke er 
blevet besvaret, er blevet uretmæssigt afslået (enten helt eller delvist), er blevet utilstrækkeligt 
besvaret eller på anden måde ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med direktivet, har 
adgang til en administrativ klage.

På grundlag af de foreliggende oplysninger fra andrageren er det ikke muligt mere specifikt at 
vurdere situationen i forhold til direktiv 2003/4/EF. Under alle omstændigheder skulle de 
offentlige myndigheder, der modtog anmodningen, have givet et svar til den 
informationssøgende, som angav enten grundene til afvisning af adgang til oplysninger, eller 
som giver disse oplysninger. Andrageren opfordres til atter at sende anmodninger om 
"miljøoplysninger", der er sent til de offentlige myndigheder, på en passende måde og, om 
nødvendigt, at gøre brug af mulighederne for at klage.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 7. maj 2007.

"Baggrund

Kommissionen udsendte en første meddelelse om andragendet i maj 2006. På grundlag af de 
foreliggende oplysninger, som er tilvejebragt af andrageren, anførtes det i meddelelsen, at der 
ikke var nogen grund til at formode, at EU-lovgivningen ikke blev anvendt korrekt.

Kommissionen opfordrede derefter andrageren til at fremsende mere detaljerede oplysninger, 
som kunne give Kommissionen mulighed for yderligere at undersøge resterende spørgsmål i 
forhold til ovennævnte 92/43/EØF "habitatdirektiv". Andrageren sendte supplerende 
oplysninger til Europa-Parlamentet, og oplysningerne blev fremsendt til Kommissionen i 
december 2006.
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Analyse

Det udestående spørgsmål, der skal vurderes, vedrører projektets mulige indvirkninger på 
Natura 2000-nettet, og navnlig på lokaliteterne ES1200040 "Meandros del Nora" og ES 
1200029 "Río Nalón", som af de spanske myndigheder er blevet udpeget som lokaliteter af 
fællesskabsbetydning (SCI) i henhold til habitatdirektivet.

Det er usandsynligt, at projektet med at bygge et transformeranlæg og højspændingsmaster vil 
påvirke lokaliteterne betydeligt. Endvidere vil hverken transformeranlægget eller 
højspændingsmasterne ifølge de kort, der er tilvejebragt, blive bygget på lokaliteter af
fællesskabsbetydning. De to lokaliteter af fællesskabsbetydning indeholder primært habitater 
med urtebevoksning langs bredder og beslægtede arter.

Endelig forekommer det på grundlag af de foreliggende oplysninger usandsynligt, at den 
fauna, der findes på lokaliteterne, vil blive påvirket af de elektromagnetiske felter, der 
frembringes af transformeranlægget og de elektriske kabler.

Konklusioner

Efter at have vurderet de foreliggende oplysninger mener Kommissionen, at der ikke er nogen 
beviser for en overtrædelse af fællesskabslovgivning i dette tilfælde, eftersom projektet ikke 
væsentligt ville påvirke de træk, som ovennævnte lokaliteter af fællesskabsbetydning er vært 
for."
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