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Angående: Framställning 0359/2008, ingiven av Rafaela Amezcua Casas (spansk 
medborgare), för Asociación de Vecinos de Favara, om att en 
transformatoranläggning i Valencia tas i bruk

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren motsätter sig att en transformatoranläggning i distriktet Patraix (Valencia) tas i 
bruk och hävdar att detta beslut har fattats utan hänsyn till invånarnas protester. Framställaren 
anser att de lokala myndigheterna har brutit mot sina skyldigheter enligt IPPC-direktivet och 
underlåtit att tillämpa försiktighetsprincipen. Enligt framställaren innebär driften av 
transformatoranläggningen i omedelbar närhet till bostäder och skolor en allvarlig hälsorisk 
för invånarna. Framställaren menar att invånarna aldrig motsatt sig en ökning av Valencias 
energikapacitet utan pläderar för att transformatoranläggningen ska förläggas utanför 
bostadsområdena. Framställaren nämner två tidigare olyckor som visar situationens allvar och 
ber Europaparlamentet att undersöka frågan.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 18 juli 2008. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 25 november 2008

I.  Framställningen

Framställaren uttrycker oro över de eventuella negativa följder för hälsan som en 
transformatoranläggning i distriktet Patraix i Valencia och en högspänningsledning som 
förbinder denna transformator med energiförsörjningssystemet skulle kunna få. Enligt 
framställaren strider dessa installationer mot följande gemenskapslagstiftning:
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 Direktiv 2008/1/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa 
föroreningar1 (kodifierad version av direktiv 96/61/EG, nedan kallat IPPC-direktivet).

 Genomförandelagstiftning för Århuskonventionen, ratificerad genom rådets beslut 
2005/370/EG2.

II. Kommissionens yttranden om framställningen

IPPC-direktivet syftar till att genom samordnade åtgärder förebygga och minska föroreningar 
som härrör från de verksamheter som anges i bilaga I. Det innehåller bestämmelser som syftar 
till att undvika och, när detta visar sig vara omöjligt, minska utsläppen till luft, vatten och 
mark från dessa verksamheter så att en hög skyddsnivå kan uppnås för miljön som helhet.

Inom kategorin energiindustrier faller följande anläggningar inom IPPC-direktivets räckvidd: 
förbränningsanläggningar med en tillförd effekt på mer än 50 MW, olje- och gasraffinaderier, 
koksverk och anläggningar för överföring av kol till gas- och vätskeformiga produkter. Det 
står inget i bilaga I om transformatoranläggningar eller högspänningsledningar. Följaktligen 
faller inte de anläggningar som tas upp i denna framställning inom IPPC-direktivets räckvidd.

Undertecknarna av Århuskonventionen ska garantera tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Enligt 
framställaren underrättades de berörda samhällena om projektet först efter att tillståndet hade 
beviljats och anläggandet av de första infrastrukturerna redan hade inletts (se s. 4 i det 
bakgrundsdokument på spanska som mottagits). Därför hade inte allmänheten möjlighet att 
skaffa information om projektet eller att vara delaktiga i beslutsprocessen. Dessa uppgifter 
visar på en eventuell överträdelse av artikel 4 (om tillgång till miljöinformation, vars 
bestämmelser har införlivats genom artikel 3 i direktiv 2003/4/EG3). Möjligheten att de 
spanska myndigheterna har underrättat allmänheten om projektet i tid utesluts emellertid inte 
genom den information som framställarna har tillhandahållit.

Utöver den lagstiftning som framställarna hänvisar till kan också rådets direktiv 85/337/EEG4, 
ändrat genom direktiv 97/11/EG5 och direktiv 2003/35/EG6 (känt som direktivet om 
miljökonsekvensbedömning eller MKB-direktivet) beaktas. I detta direktiv föreskrivs 
miljökonsekvensbedömningar för vissa projekt. Det görs skillnad mellan projekt som omfattas 
av bilaga I, som alltid är föremål för bedömning, och projekt som omfattas av bilaga II, där 
medlemsstaterna ska besluta, genom ett granskningsförfarande från fall till fall och/eller 
tröskelvärden eller kriterier som fastställts av medlemsstaterna, om huruvida projektet ska bli 
                                               
1 EUT L 24, 29.1.2008, s. 8.
2 EUT L 124, 17.5.2005, s. 1–3.
3 EGT L 41, 28.1.2003, s. 26, om allmänhetens tillgång till miljöinformation.
4 Rådets direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, EGT 
L 175, 5.7.1985. 
5 Rådets direktiv 97/11/EG av den 3 mars 1997 om ändring av direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan 
på miljön av vissa offentliga och privata projekt, EGT L 73, 14.3.1997.
6 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens 
deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön och om ändring, med avseende på 
allmänhetens deltagande och rätt till rättslig prövning, av rådets direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG, EUT L 156, 
25.6.2003.
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föremål för en bedömning.

Projekt för uppförande av högspänningsledningar med en spänning på 220 kilovolt eller mer 
och som är mer än 15 kilometer långa redovisas i punkt 20 i bilaga I, och kräver därför en 
obligatorisk miljökonsekvensbedömning inom ramen för MKB-direktivet. Vissa andra projekt 
för överföring av elektrisk energi med luftledningar redovisas under punkt 3 b i bilaga II. I 
detta fall krävs en miljökonsekvensbedömning om projektet sannolikt kommer att få stor 
miljöpåverkan. Det huvudsakliga ansvaret för beslutet om huruvida så är fallet ligger hos 
behörig myndighet i den aktuella medlemsstaten.

Enligt de uppgifter som framställaren har tillhandahållit verkar det som att det har gjorts en 
miljökonsekvensbedömning för detta projekt. Det finns emellertid inte tillräckligt med 
information för att kommissionen ska kunna bedöma om MKB-förfarandet har utförts korrekt, 
i synnerhet inte i fråga om allmänhetens deltagande. 

Kommissionen är medveten om den oro som allmänheten känner i förhållande till 
elektromagnetiska fält, och övervakar de eventuella effekter på hälsan som dessa kan ha, 
begär granskning av vetenskaplig litteratur, finansierar forskning, sprider information och 
bidrar till upprättande av en rättslig ram för skydd av arbetstagare och medborgare.

Denna rättsliga ram omfattar rådets rekommendation 1999/519/EG av den 12 juli 1999 om 
begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz–300 GHz)1. I denna 
text rekommenderas medlemsstaterna att anta en ram av grundrestriktioner och referensnivåer 
för att kunna erbjuda allmänheten ett gott hälsoskydd.2 Dessa rekommendationer om 
begränsning av exponering baseras på påvisade hälsoeffekter. Den vetenskapliga grunden för 
gränsvärdena för exponering i rekommendation 1999/519/EG bekräftades senast av 
Vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker (SCENHIR)3 i mars 
2007, utifrån de senaste vetenskapliga bevisen. I fråga om extremt lågfrekventa fält (ELF-fält 
– 0–300 Hz), som alstras av kraftledningar, löd det senaste omdömet från SCENHIR: ”Den 
tidigare slutsatsen att extremt lågfrekventa fält möjligen kan framkalla cancer, som främst 
bygger på resultat av epidemiologiska undersökningar av barnleukemi, gäller fortfarande. 
För bröstcancer och hjärt-kärlsjukdomar tyder den senaste forskningen på att ett samband är 
osannolikt. För neurodegenerativa sjukdomar och hjärntumörer förblir kopplingen till 
elektromagnetiska fält osäker. Inget samband mellan extremt lågfrekventa fält och 
självrapporterade symtom (s.k. elallergi) har kunnat påvisas med säkerhet.”

Vad gäller tillämpande av skyddsåtgärder under särskilda omständigheter (t.ex. för 
kraftledningar i närheten av skolor, bostadsområden etc.) ligger genomförande av 
skyddsåtgärder på de nationella myndigheternas ansvar, med beaktande av rådets 
rekommendation.

                                               
1 EGT L 199, 30.7.1999 (http://eur-lex.europa.eu/pri/sv/oj/dat/1999/l_199/l_19919990730sv00590070.pdf).
2 Vidare bör bedömningen baseras på fältnivåer och inte på fastställande av allmänna ”säkerhetsavstånd”. 
Tillämpande av ett sådant surrogat är inte tillräckligt eftersom fältnivåerna beror på spänningen, på det aktuella 
strömflödet och på en rad andra parametrar som t.ex. utformning av masterna, hur fritt utrymme de 
spänningsförande ledningarna har, antalet system, måtten på och antalet fasledningar etc. Mer information finns 
på http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net.
3http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_007.pdf.
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Om referensnivåerna överskrids rekommenderas de nationella myndigheterna att genomföra 
en bedömning av exponeringssituationen och vidta lämpliga uppföljningsåtgärder, som t.ex. 
underrättande av de medborgare som exponeras, förändringar i installation eller utformning 
av strålningskällan eller av det sätt som den drivs på.

Situationen i medlemsstaterna i fråga om genomförande av denna rekommendation 
sammanfattas i den nyligen framlagda rapporten från kommissionen om tillämpningen av 
rådets rekommendation 1999/519/EG (KOM(2008)0532)1.

Eftersom rekommendationer inte är bindande har kommissionen emellertid inte befogenhet att 
ingripa på rättslig väg för att driva igenom de standarder som fastställs i rekommendationen. 
Om framställaren vill driva saken vidare föreslås han ta reda på vad som gäller i den spanska 
lagstiftningen i detta hänseende och undersöka liknande åtgärder på nationell nivå.

EG-domstolen har dock fastslagit (i domen i mål C-322/88, punkt 182) att rekommendationer 
inte kan vara helt utan rättsverkningar. De nationella domstolarna är vid lösande av tvister 
skyldiga att ta hänsyn till dessa, särskilt när de bidrar till tolkningen av nationella 
bestämmelser som antagits för genomförandet av en viss rekommendation, eller när 
rekommendationen syftat till att komplettera bindande gemenskapsrättsliga bestämmelser.

III. Slutsatser

Kommissionen kan inte fastställa någon överträdelse av IPPC-direktivet. Mot bakgrund av 
den information som framställarna har tillhandahållit kan inga slutgiltiga slutsatser dras med 
avseende på en eventuell överträdelse av Århuskonventionen och relaterad 
gemenskapslagstiftning. 

Enligt de senaste uppgifterna verkar det som om verksamheten i transformatoranläggningen i 
Patraix har avbrutits till följd av rättsliga överklaganden och de olycksfall som framställarna 
har rapporterat om. Det verkar dessutom som om de olika behöriga spanska myndigheterna 
har nått en överenskommelse om att flytta denna elektriska installation till en annan plats i 
staden Valencia, närmare bestämt till floden Turias gamla flodbotten. I sådana fall har 
framställarens mål uppnåtts.  

Mot bakgrund av den senaste tidens utveckling på lokal nivå föreslår kommissionen att man 
ska kontrollera huruvida transformatoranläggningen har stängts. Om så inte är fallet kommer 
kommissionen att begära att de spanska myndigheterna uttalar sig om de frågor som tas upp i 
denna framställning.

                                               

1 Rapport från kommissionen om tillämpningen av rådets rekommendation av den 12 juli 1999 (1999/519/EG) 
om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz–300 GHz) – Andra 
tillämpningsrapporten 2002–2007 (KOM(2008)0532).
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0322:SV:HTML.


