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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0359/2008 af Rafaela Amezcua Casas, spansk statsborger, for 
"Asociación de Vecinos de Favara", om ibrugtagning af et transformeranlæg 
i Valencia

1. Sammendrag

Andrageren protesterer imod ibrugtagningen af et transformeranlæg i Patraixdistriktet i 
Valencia, idet han hævder, at der i denne beslutning ikke er taget hensyn til beboernes 
modstand. Andrageren mener, at de lokale myndigheder ikke har opfyldt deres forpligtelser i 
henhold til direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC-
direktivet) og har undladt at anvende forsigtighedsprincippet. Ifølge andrageren vil driften af 
dette transformeranlæg i umiddelbar nærhed af boliger og skoler udgøre en alvorlig risiko for 
beboernes sundhed. Andrageren anfører, at beboerne aldrig har protesteret imod, at el-
kapaciteten skal øges i Valencia, men han slår til lyd for, at transformeren placeres uden for 
boligområderne. Andrageren nævner to tidligere ulykker, som skulle vise situationens alvor, 
og anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge situationen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. juli 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. november 2008.

"I. Andragendet

Andrageren udtrykker bekymring over en mulig sundhedsskadelig virkning forårsaget af en 
transformerunderstation i Patraixdistriktet i Valencia og en højspændingsledning, som 
forbinder denne transformer med forsyningssystemet. Ifølge andrageren overholder disse 
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anlæg ikke følgende fællesskabslovgivning:

 Direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening1

(kodificeret udgave af direktiv 96/61/EF, i det følgende benævnt IPPC-direktivet)

 Lovgivning til gennemførelse af Århuskonventionen som ratificeret af Rådets 
afgørelse 2005/370/EF2.

II. Kommissionens bemærkninger

IPPC-direktivet tager sigte på integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening fra de 
aktiviteter, der er omhandlet i bilag I dertil. Det indeholder foranstaltninger med henblik på at 
forebygge eller, hvis dette ikke er muligt, at begrænse emissioner fra ovennævnte aktiviteter i 
luft-, vand- og jordbundsmiljøet for generelt at nå et højt miljøbeskyttelsesniveau.

Inden for den energiindustrielle kategori er følgende anlæg omfattet af IPPC-direktivet:
fyringsanlæg med en nominel termisk effekt på over 50 MW, mineralolie- og gasraffinaderier, 
koksovne og kulforgasnings- og likvifraktionsanlæg. Bilag I nævner ikke transformerstationer 
eller højspændingsledninger. Som følge heraf er de anlæg, som nævnes i andragendet, ikke 
omfattet af IPPC-direktivet.

Parterne i Århuskonventionen garanterer rettighederne i forbindelse med adgang til 
oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser og adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet. Ifølge andrageren fik de pågældende samfund først 
meddelelse om projektet, efter tilladelsen var blevet tildelt, og opførelsen af de første 
infrastrukturer allerede var påbegyndt (se side 4 i det modtagne baggrundsdokument på 
spansk). Det var derfor ikke muligt for offentligheden at blive underrettet om projektet eller 
blive inddraget i beslutningsprocessen. Disse oplysninger peger hen imod en overtrædelse af 
artikel 4 (om adgang til miljøoplysninger, og bestemmelserne heri er blevet gennemført ved 
artikel 3 i direktiv 2003/4/EF3). De oplysninger, der er tilvejebragt af andrageren, udelukker 
imidlertid ikke muligheden for, at de spanske myndigheder havde informeret offentligheden 
om projektet i god tid.

Foruden den lovgivning, som andrageren henviser til, kan der tages højde for Rådets direktiv 
85/337/EØF4, som ændret ved direktiv 97/11/EF5 og direktiv 2003/35/EF6 (kendt som 
direktivet om vurdering af indvirkningen på miljøet eller VVM-direktivet).
                                               

1 EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.
2 EUT L 124 af 17.5.2005, s. 1-3.
3 EFT L 41 af 28.1.2003, s. 26 om offentlig adgang til miljøoplysninger.
4 Rådets direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, 

EFT L 175 af 5.7.1985.
5 Rådets direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997 om ændring af direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse 

offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, EFT L 073 af 14.3.1997.
6 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i 

forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets 
direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF, EUT L 156 af 25.6.2003, for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang 
til klage og domstolsprøvelse.
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Dette direktiv sørger for en vurdering af visse projekters indvirkning på miljøet. I direktivet 
skelnes der mellem såkaldte bilag I-projekter, som altid skal underkastes en vurdering, og 
bilag II-projekter, hvor medlemsstaterne ved hjælp af nærmere undersøgelser fra sag til sag 
og/eller efter grænseværdier eller kriterier, som fastsættes af medlemsstaterne, skal afgøre, om 
et projekt skal underkastes en vurdering.

Projekter om konstruering af en højspændingsledning på 220 kV eller derover og en længde 
på mere end 15 km er inkluderet i bilag I, pkt. 20, og kræver derfor en obligatorisk VVM-
undersøgelse i henhold til VVM-direktivet. Visse andre projekter for transport af elektricitet 
gennem luftledninger er omfattet af bilag II, pkt. 3, litra b). I denne forbindelse skal der 
foretages en VVM-undersøgelse, hvis det er sandsynligt, at projekterne vil have væsentlige 
indvirkninger på miljøet. Hovedansvaret for at bestemme, om det er tilfældet, ligger hos den 
kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat. 

I henhold til de oplysninger, der er tilvejebragt af andrageren, lader det til, at dette projekt har 
været underlagt en VVM-procedure. Kommissionen kan imidlertid ikke ud fra de sparsomme 
oplysninger vurdere, hvorvidt VVM-proceduren er blevet udført korrekt, især med hensyn til 
offentlig deltagelse.

Kommissionen er opmærksom på den offentlige bekymring vedrørende spørgsmålet om 
elektromagnetiske felter (EMF) og overvåger de potentielle sundhedsmæssige virkninger i 
forbindelse med EMF, anmoder om en revision af den videnskabelige litteratur, finansierer 
forskning, formidler information og bidrager til fastsættelsen af en retlig ramme for 
beskyttelse af arbejdstagere og borgere.

Disse retlige rammer omfatter Rådets henstilling 1999/519/EF af 12. juli 1999 om 
begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter (0 Hz til 300 GHz)1. I 
henstillingen opfordres medlemsstaterne til at vedtage en ramme for basisrestriktioner og 
referenceniveauer med henblik på at sikre et højt niveau af sundhedsbeskyttelse2. Disse 
anbefalede eksponeringsgrænser baseres på de kendte virkninger på menneskers sundhed. Det 
videnskabelige grundlag for eksponeringsgrænserne i henstilling 1999/519/EF blev sidst 
godkendt af Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici 
(VKNNIS)3 i marts 2007 på grundlag af de seneste foreliggende videnskabelige oplysninger.
Med hensyn til ekstremt lavfrekvente felter (ELF-felter - 0-300 Hz), som genereres af 
højspændingsledninger, hedder det i den seneste udtalelse fra VKNNIS, at den foregående 
konklusion om, at ELF-felter sandsynligvis er kræftfremkaldende, som primært er baseret på 
resultaterne af epidemiologiske undersøgelser af børneleukemi, stadig er gyldig. Ifølge den 
seneste forskning er der ikke en sandsynlig sammenhæng med brystkræft og hjerte-kar-
sygdomme. Med hensyn til neurodegenerative sygdomme og hjernesvulster er 
sammenhængen med ELF-felter fortsat usikker. Der er ikke blevet påvist en konsekvent 

                                               
1 EFT L 199 af 30.7.1999 (http://europa.eu.int/eur-

lex/pri/en/oj/dat/1999/l_199/l_19919990730en00590070.pdf ).
2 Hvad angår dette spørgsmål, bør vurderingen baseres på de udsendte feltnivauer og ikke på definitionen 

generelle "sikre afstande". Anvendelsen af en sådan erstatning ville ikke være passende, eftersom felterne 
afhænger af spændingen, den elektriske strøm og flere andre parametre, såsom masternes udformning, 
afstanden mellem de strømførende liner, antallet af systemer, dimensionen og antallet af faseliner osv. Der 
findes flere oplysninger på http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net.

3 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_007.pdf.
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sammenhæng mellem ELF-felter og selvrapporterede symptomer (til tider kaldet 
eloverfølsomhed).

Med hensyn til anvendelsen af beskyttelsesforanstaltninger under særlige forhold (for 
eksempel højspændingsledninger i nærheden af skoler, beboelsesområder osv.) skal 
gennemførelsen af beskyttelsesforanstaltninger ske gennem de nationale myndigheder under 
hensyntagen til Rådets henstilling.

Hvis referenceniveauerne overskrides, anbefales det, at de nationale myndigheder foretager en 
vurdering af eksponeringsniveauet og træffer passende opfølgende foranstaltninger, herunder 
gennem formidling af oplysninger til de borgere, der er blevet eksponeret, og ændring af 
strålingskildens montering eller udformning og anvendelse.

Medlemsstaternes situation med hensyn til gennemførsel af henstillingen opsummeres i 
Kommissionens seneste beretning om anvendelse af Rådets henstilling 1999/519/EF 
(KOM(2008)0532)1.

Eftersom henstillinger ikke er bindende, har Kommissionen imidlertid ikke noget retsgrundlag 
til at gribe ind for at håndhæve anvendelsen af de standarder, der er fastsat i henstillingen.
Hvis andrageren ønsker at foretage sig yderligere i denne sag, foreslås det, at denne tilegner 
sig viden om den spanske lovgivnings position og om tilknyttede foranstaltninger på nationalt 
plan.

EF-Domstolen har imidlertid fastslået (dom i sagen C-322/88, pkt 18), at henstillinger ikke 
kan anses for at være uden retsvirkning2. De nationale domstole er forpligtet til at tage højde 
for henstillinger med henblik på at afgøre tvistigheder, som forelægges dem, især hvor disse 
kaster lys over fortolkningen af nationale foranstaltninger for at kunne gennemføre en given 
henstilling, eller hvor henstillinger tager sigte på at supplere bindende 
fællesskabsbestemmelser.

III. Konklusioner

Kommissionen kan ikke påvise en overtrædelse af IPPC-direktivet. På grundlag af 
oplysningerne fra andrageren er det ikke muligt at drage endelige konklusioner med hensyn til 
et muligt brud på Århuskonventionen og tilknyttet fællesskabslovgivning.

Ifølge de seneste oplysninger lader det til, at understationens aktiviteter i Patraix er blevet 
indstillet som følge af juridiske indsigelser og de ulykker, som andrageren har rapporteret om.
Endvidere lader det til, at de kompetente spanske myndigheder er nået til enighed om at flytte 
dette elektriske anlæg til et andet sted i Valencia, nærmere betegnet til det tidligere
Turiaflodleje. I så fald ville andragerens mål blive nået.  

                                               
1 Beretning fra Kommissionen om anvendelse af Rådets henstilling af 12. juli 1999 (1999/519/EF) om 

begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter (0 Hz-300 GHz) - anden 
gennemførelsesrapport 2002-2007 (KOM(2008)0532).

2  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0322:EN:HTML.
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På baggrund af denne seneste udvikling på lokalt plan foreslår Kommissionen at få bekræftet, 
om transformerunderstationen er blevet lukket. Hvis dette ikke er tilfældet, vil Kommissionen 
anmode om de spanske myndigheders bemærkninger om de spørgsmål, der rejses i 
andragendet."


