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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0391/2006 af Yolanda Espinosa Vecino, spansk statsborger, for "Asociación 
Bodón", og 10.000 medunderskrivere, om det planlagte elektriske ledningsnet fra Lada 
(Asturien) til Velilla del Río Carrión (Palencia)

1. Sammendrag

Andragerne protesterer mod planer om at anlægge et ledningsnet gennem de centrale bjerge i 
León, som er et af de mest beskyttede naturområder i Europa. Projektet er angiveligt i strid 
med forskellige andre projekter, som er finansieret af de europæiske strukturfonde, herunder 
foranstaltninger til beskyttelse af den brune bjørn, tjuren og andre dyre- og plantearter. De 
opfordrer derfor på det kraftigste Europa-Parlamentet til at sikre, at den spanske regering og 
selvstyreregeringerne i Asturien, Castile og León standser projektet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. september 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. maj 2007.

I. Sammendrag af de faktiske omstændigheder

Andrageren protesterer mod planer om et ledningsnet gennem de centrale bjerge i León, som 
med al sandsynlighed vil have en indvirkning på beskyttede naturtyper og arter.

II. Andragendet

Andrageren mener ikke, at projektet er nødvendigt for udviklingen af det pågældende område, 
og anfører, at det vil have en betydelig indvirkning på områdets samfundsøkonomiske og 
miljømæssige værdier. Ifølge andrageren findes der andre ruter, som vil have en mindre 
indvirkning på området, end den rute, der fører gennem de centrale bjerge i León.

Andrageren hævder, at det egentlige formål med projektet er økonomisk, og at det ikke tager 
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tilstrækkelig hensyn til områdets bevaringsmål, som fastsat under Rådets direktiv 79/409/EØF 
af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle1 (fugledirektivet) og Rådets direktiv 92/43/EØF 
om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter2 (habitatdirektivet).
Andrageren mener, at projektet kan have skadelige virkninger for prioriterede arter under 
bilag IV til habitatdirektivet, som f.eks. Ursus Arctos (den brune bjørn) og beskyttede fugle, 
som er opført i bilag I til fugledirektivet, som f.eks. Tetrao Urogallus (tjur).

III. Kommissionens bemærkninger

I 2000 gennemførte Kommissionen en undersøgelse vedrørende de spanske myndigheders 
overholdelse af de fællesskabsforpligtelser, der fastsættes i fugledirektivet og habitatdirektivet 
og Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet3 i forbindelse med et indledende projekt om udvikling af et 
elektrisk ledningsnet fra Lada (Asturien) til Velilla del Río Carrión (Palencia).
Denne undersøgelse blev afsluttet i 2005 på baggrund af en officiel meddelelse fra de 
kompetente spanske myndigheder om, at projektet ville blive opgivet, og at man i stedet ville 
lade et helt nyt projekt undergå den relevante vurdering af indvirkningen på miljøet. Denne 
vurdering er stadig ikke gennemført, og der er endnu ikke givet byggetilladelse.
Kommissionen understreger, at det i habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 og stk. 4, fastsættes, 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 og projekter kan påvirke 
en sådan lokalitet væsentligt, vurderes med hensyn til deres virkninger på lokaliteten under 
hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne. På grundlag af konklusionerne af vurderingen 
af indvirkningerne på lokaliteten, og med forbehold af stk. 4, giver de kompetente nationale 
myndigheder først deres tilslutning til en plan eller et projekt, når de har sikret sig, at den/det 
ikke skader lokalitetens integritet, og når de - hvis det anses for nødvendigt - har hørt 
offentligheden. 

Hvis en plan eller et projekt, på trods af at virkningerne på lokaliteten vurderes negativt, 
alligevel skal gennemføres af bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, 
herunder af social eller økonomisk art, fordi der ikke findes nogen alternativ løsning, træffer 
medlemsstaten alle nødvendige kompensationsforanstaltninger for at sikre, at den globale 
sammenhæng i Natura 2000 beskyttes.  Medlemsstaten underretter Kommissionen om, hvilke 
kompensationsforanstaltninger der træffes. 

Hvis der er tale om en lokalitet med en prioriteret naturtype og/eller en prioriteret art, kan der 
alene henvises til hensynet til menneskers sundhed og den offentlige sikkerhed eller 
væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, eller, efter udtalelse fra Kommissionen, andre 
bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser." 
Ovennævnte bestemmelser finder ikke blot anvendelse på lokaliteter af fællesskabsbetydning 
men også på særligt beskyttede områder i medfør af artikel 7 i ovennævnte habitatdirektiv.
Kommissionen gør opmærksom på, at medlemsstaterne ifølge artikel 12, stk. 1, i 

  
1 EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1–18.
2 EFT L 206 af 22.7.1992 s.7.
3 EFT L 175 af 5.7.1985 s.40.
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habitatdirektivet "træffer de nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng 
beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 
IV, litra a), med forbud mod a) alle former for forsætlig indfangning eller drab af enheder af 
disse arter i naturen, b) forsætlig forstyrrelse af disse arter, i særdeleshed i perioder, hvor 
dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer, c) forsætlig ødelæggelse eller 
indsamling af æg i naturen og d) beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder." 

IV. Konklusioner

Eftersom projektet er underlagt en vurdering af indvirkningen på miljøet, kan der på 
nuværende tidspunkt ikke identificeres nogen overtrædelse af Fællesskabets miljølovgivning.


