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nationaliteit), namens de Asociación de Vecinos de Favara, over het opstarten 
van een vermogenstransformator in Valencia

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster maakt bezwaar tegen het opstarten van een vermogenstransformator in het district 
Patraix (Valencia), met het argument dat de beslissing daartoe genomen is zonder rekening te 
houden met het verzet van de inwoners van het district. Indienster is van mening dat de lokale 
autoriteiten hun verplichtingen in het kader van de IPPC-richtlijn niet nagekomen zijn en het 
voorzorgsbeginsel niet toegepast hebben. Volgens indienster vormt de aanwezigheid van deze 
vermogenstransformator in de onmiddellijke nabijheid van huizen en scholen een ernstig 
risico voor de gezondheid van de inwoners. Indienster voert aan dat de inwoners zich nooit 
verzet hebben tegen de capaciteitstoename van de elektriciteitsproductie in Valencia, maar 
pleit voor de verplaatsing van de transformator naar een gebied buiten de woonwijken. 
Indienster noemt twee ongelukken die in het verleden hebben plaatsgevonden die de ernst van 
de situatie zouden aantonen en vraagt het Europees Parlement de situatie te bestuderen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 juli 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008

I.  Het verzoekschrift

Indienster uit haar bezorgdheid over de mogelijke kwalijke gevolgen voor de gezondheid van 
de bouw van een vermogenstransformator in het district Patraix in Valencia en de aanleg van 
een hoogspanningsleiding waarmee deze transformator wordt verbonden met het hoofdnet. 
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Volgens indienster voldoen deze installaties niet aan de volgende communautaire wetgeving:

 Richtlijn 2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging1 (gecodificeerde versie van Richtlijn 96/61/EG, hierna: IPPC-richtlijn)

 Uitvoeringswetgeving inzake het Verdrag van Aarhus, geratificeerd bij Besluit 
2005/370/EG van de Raad2. 

II. De opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

De IPPC-richtlijn heeft de geïntegreerde preventie en beperking van verontreiniging door de 
in bijlage 1 van de richtlijn genoemde activiteiten ten doel. Zij bevat maatregelen ter 
voorkoming en, wanneer dat niet mogelijk is, beperking van emissies door de bedoelde 
activiteiten in lucht, water en de bodem om een hoog niveau van bescherming van het milieu 
in zijn geheel te bereiken. 

In de categorie energie-industrie vallen de volgende installaties binnen de werkingssfeer van 
de IPPC-richtlijn: stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50 
MW, aardolie- en gasraffinaderijen, cokesfabrieken en installaties voor het vergassen en 
vloeibaar maken van steenkool. Vermogenstransformatoren en hoogspanningsleidingen 
worden in bijlage 1 niet genoemd. De installaties waarop dit verzoekschrift betrekking heeft, 
vallen derhalve niet binnen de werkingssfeer van de IPPC-richtlijn.

De ondertekenaars van het Verdrag van Aarhus garanderen het recht op toegang tot 
informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden. Volgens indienster vernamen de betrokken gemeenschappen pas over 
het project toen de vergunning al was verleend en reeds een aanvang was gemaakt met de 
aanleg van het eerste deel van de infrastructuur (zie bladzijde 4 van het ontvangen document 
met achtergrondinformatie in het Spaans). Het publiek kon derhalve niet worden 
geïnformeerd over het project of worden betrokken bij het besluitvormingsproces. Uit deze 
informatie blijkt een schending van artikel 4 (inzake de toegang tot milieu-informatie, 
waarvan de bepalingen zijn omgezet bij artikel 3 van Richtlijn 2003/4/EG3). Op grond van de 
door indieners verstrekte informatie kan echter niet worden uitgesloten dat de Spaanse 
autoriteiten het project tijdig bij het publiek hadden aangekondigd.

Naast de wetgeving waarnaar indieners verwijzen, kan Richtlijn 85/337/EEG4 van de Raad 
zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG5 en Richtlijn 2003/35/EG1 (bekend als de 
                                               
1 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8

2 PB L 124 van 17.5.2005, blz. 1–3

3 PB L 41 van 28.1.2003, blz. 26 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie

4 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten, PB L 175 van 5.7.1985

5 Richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997 tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de 
milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, PB L 073 van 14.3.1997
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milieueffectbeoordelingsrichtlijn of de MEB-richtlijn) ook in overweging worden genomen. 
Deze richtlijn voorziet in de milieueffectbeoordeling van bepaalde projecten. In de richtlijn 
wordt onderscheid gemaakt tussen zogenaamde bijlage I-projecten, die altijd aan een 
beoordeling worden onderworpen, en bijlage II-projecten, waarbij de lidstaten door middel 
van een onderzoek per geval en/of aan de hand van door de lidstaten vastgestelde 
drempelwaarden of criteria bepalen of het project aan een beoordeling moet worden 
onderworpen.

Projecten voor de aanleg van bovengrondse hoogspanningsleidingen van 220 kV of meer en 
langer dan 15 km zijn opgenomen in bijlage I punt 20 en hiervoor is op grond van de MEB-
richtlijn derhalve een MEB verplicht. Projecten in verband met bepaalde andere transporten 
van elektrische energie via bovengrondse leidingen zijn opgenomen in punt 3, onder b), van 
bijlage II. In dit geval is een MEB vereist indien deze projecten een aanzienlijk milieueffect 
kunnen hebben. De verantwoordelijkheid bij het bepalen of dit het geval is, berust in de eerste 
plaats bij de bevoegde instanties in de betrokken lidstaat.

Op grond van de door indienster verstrekte informatie schijnt voor dit project een MEB-
procedure te zijn uitgevoerd. De Commissie heeft echter onvoldoende informatie tot haar 
beschikking om te kunnen beoordelen of de MEB-procedure naar behoren is uitgevoerd, met 
name wat betreft de inspraak van het publiek. 

De Commissie is zich bewust van de bezorgdheid van het publiek met betrekking tot de 
kwestie van elektromagnetische velden (EMV) en onderzoekt de mogelijke gevolgen van 
EMV voor de gezondheid. Daartoe heeft zij opdracht gegeven de wetenschappelijke literatuur 
te bestuderen, onderzoek gefinancierd, informatie verspreid en bijgedragen aan de vorming 
van een juridisch kader voor de bescherming van werknemers en burgers.

Dit juridische kader omvat Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad van 12 juli 1999 tot 
beperking van de blootstelling van het publiek aan elektromagnetische velden (0 Hz tot 300 
GHz)2. Deze tekst beveelt aan dat lidstaten een kader van basisrestricties en referentieniveaus 
aannemen om een hoog beschermingsniveau van de volksgezondheid te garanderen3. De 
aanbevelingen voor de limitering van de blootstelling zijn gebaseerd op vastgestelde effecten 
op de volksgezondheid. De wetenschappelijke bases voor de limitering van de blootstelling in 
Aanbeveling 1999/519/EG zijn voor het laatst onderschreven door het Wetenschappelijk 
Comité voor nieuwe gezondheidsrisico’s (WCNG)1 in maart 2007 op basis van het laatst 
                                                                                                                                                  
1 Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot voorziening in inspraak van 

het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma’s betreffende het milieu en, met betrekking 
tot inspraak van het publiek en toegang tot de rechter, tot wijziging van de Richtlijnen 85/337/EEG en 
96/61/EG van de Raad, PB L 156 van 25.6.2003

2 PB L 199 van 30.7.1999 (http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/1999/l_199/l_19919990730en00590070.pdf)

3 Met verwijzing naar de kwestie dient de beoordeling gebaseerd te zijn op geëmitteerde veldniveaus en niet op 
de definitie van algemene “veilige afstanden”. Het gebruik van een dergelijk surrogaat zou niet adequaat 
zijn, want de velden zijn afhankelijk van de voltage, de elektrische stroom en diverse andere parameters 
zoals het ontwerp van de masten, de speling van de lijnen die onder stroom staan, het aantal systemen, de 
afmeting van de faselijnen en het aantal faselijnen, enz. Ga voor meer informatie naar 
http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net.
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beschikbare wetenschappelijk bewijs. Ten aanzien van extreem lage frequentievelden (ELF-
velden – 0-300 Hz), voortgebracht door hoogspanningsleidingen, stelt het meest recente 
advies van het WCNG dat "de eerdere conclusie dat magnetische ELF-velden mogelijk 
carcinogeen zijn, een conclusie die voornamelijk is gebaseerd op de resultaten van 
epidemiologische studies naar leukemie bij kinderen, [nog steeds geldt]. Recent onderzoek 
heeft aangetoond dat een verband met borstkanker en hart- en vaatziekten onwaarschijnlijk 
is. Een verband tussen ELF-velden en neurodegeneratieve aandoeningen en hersentumoren 
blijft onzeker. Tussen ELF-velden en symptomen die mensen zelf zeggen waar te nemen (soms 
ook elektrohypersensitiviteit genoemd) is geen consistente relatie aangetoond." 

De tenuitvoerlegging van beschermende maatregelen in bijzondere omstandigheden 
(bijvoorbeeld voor hoogspanningsleidingen in de nabijheid van scholen, woongebieden, enz.), 
is een zaak van de nationale autoriteiten, die hierbij rekening dienen te houden met de 
aanbeveling van de Raad.

Wanneer referentieniveaus worden overschreden, wordt aanbevolen dat nationale autoriteiten 
een beoordeling van de blootstellingssituatie uitvoeren  en passende vervolgacties
ondernemen, zoals voorlichting aan het publiek dat wordt blootgesteld, veranderingen in de 
installatie of het ontwerp van de stralingsbron of veranderingen in de wijze waarop deze 
wordt gebruikt.

De situatie van de lidstaten met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de aanbeveling is 
samengevat in het recente verslag van de Commissie over de toepassing van Aanbeveling 
1999/519/EG (COM(2008) 532 definitief van de Raad)2.

Aangezien aanbevelingen niet bindend zijn, is de Commissie echter niet bevoegd juridisch in 
te grijpen om de toepassing van de in de aanbeveling omschreven normen af te dwingen. Als 
indienster de zaak verder aanhangig wil maken, wordt haar aangeraden zich op de hoogte te 
stellen van het standpunt van de Spaanse wet en aanverwante maatregelen op nationaal 
niveau.

Het Europees Hof van Justitie heeft echter aangevoerd (uitspraak in de zaak C-322/88, punt 
183) dat aanbevelingen niet kunnen worden beschouwd als zijnde zonder rechtsgevolg. De 
nationale gerechtshoven zijn gebonden aanbevelingen in beschouwing te nemen om 
geschillen te beslechten die aan hen worden voorgelegd, vooral indien deze licht werpen op 
de interpretatie van nationale maatregelen die zijn aangenomen om een bepaalde aanbeveling 
te implementeren of indien aanbevelingen worden ontworpen om bindende 
Gemeenschapsbepalingen aan te vullen.

III. Conclusies

                                                                                                                                                  
1http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_007.pdf

2 Verslag van de Commissie over de toepassing van de Aanbeveling van de Raad van 12 juli 1999 
(1999/519/EG) van de Raad betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische 
velden (0 Hz tot 300 GHz) - Tweede verslag over de tenuitvoerlegging 2002-2007 (COM(2008) 532 definitief)
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0322:EN:HTML
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De Commissie heeft geen schending van de IPPC-richtlijn vastgesteld. Met het oog op de 
door indieners verstrekte informatie kunnen geen definitieve conclusies worden getrokken ten 
aanzien van een mogelijke schending van het Verdrag van Aarhus en aanverwante 
communautaire wetgeving. 

Volgens de meest recente informatie schijnen de activiteiten van de vermogenstransformator 
in Patraix gestaakt te zijn in verband met contentieuze beroepen en de door indieners 
genoemde ongelukken. Verder schijnt het dat de verschillende Spaanse bevoegde instanties 
overeenstemming hebben bereikt over verplaatsing van deze elektrische installatie binnen de 
stad Valencia, om precies te zijn naar de voormalige bedding van de rivier de Turia. In dat 
geval zou indienster haar doel bereikt hebben.

Met het oog op deze recente ontwikkeling op lokaal niveau stelt de Commissie voor te 
onderzoeken of de vermogenstransformator gesloten is. Als dit niet het geval is, zal de 
Commissie de Spaanse autoriteiten verzoeken te reageren op de in dit verzoekschrift aan de 
orde gestelde kwesties.


