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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0403/2010 af Joan Baptista Orquín Caselles, spansk statsborger, for 
Foro de participación ciudadana de la agenda local 21 de Oliva (forum for 
borgernes deltagelse i forbindelse med Lokal Agenda 21 i Oliva), om projektet 
vedrørende anlæg af en stærkstrømsledning mellem Gandia og Vejer

1. Sammendrag

Andrageren klager over projektet vedrørende anlæg af en stærkstrømsledning mellem Gandia 
og Vejer og dennes forløb igennem Oliva kommune. Han anmoder om, at ledningen vil blive 
lagt under jorden, og at ledningsføringen vil blive ændret på grund af de landskabelige, 
byplanlægningsmæssige, turistmæssige og sundhedsmæssige omkostninger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. juli 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010.

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen har gennemgået andragerens oplysninger i lyset af den EU-lovgivning, som 
skønnes at være gældende i denne sag.
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Direktiv 85/337/EØF1, som ændret (kendt som direktivet om vurdering af virkningen på 
miljøet eller VVM-direktivet), indeholder bestemmelser om gennemførelse af en VVM-
vurdering af visse offentlige og private projekter. I VVM-direktivet skelnes der mellem 
såkaldte bilag I-projekter, som altid skal underkastes en VVM-procedure, og bilag II-
projekter, hvor medlemsstaterne ved hjælp af en undersøgelse af hver enkelt sag og/eller 
grænseværdier eller kriterier, som fastsættes i den nationale gennemførelseslovgivning, skal 
afgøre, om et projekt skal underkastes en VVM-procedure.

Det skal bemærkes, at "anlæg af stærkstrømsluftledninger med en spænding på mindst 220 kV 
og en længde på over 15 km" er omfattet af direktivets bilag I, punkt 20, og at en VVM-
vurdering derfor er obligatorisk.

VVM-proceduren sikrer, at projekters indvirkning på miljøet fastlægges og vurderes, inden 
den kompetente myndighed giver bygge- og anlægstilladelse. Offentligheden kan give sin 
mening til kende, og der skal tages hensyn til alle høringsresultater. Offentligheden skal 
ligeledes underrettes om indholdet af bygge- og anlægstilladelsen.

Hvad angår  EU's naturdirektiver (fugledirektivet 2009/147/EF2 og habitatdirektivet 
92/43/EEC3), bør det bemærkes, at de finder anvendelse, hvis det pågældende projekt kan 
påvirke en Natura 2000-lokalitet væsentligt. I så fald kan VVM-proceduren være et nyttigt 
værktøj til opfyldelse af kravene og gennemførelse af sikkerhedsforanstaltningerne i 
habitatdirektivets artikel 6.

Europa-Kommissionen kan kun gribe ind, såfremt der er konstateret en overtrædelse af EU-
retten. Ifølge de foreliggende oplysninger lader det til, at projektet er i et indledende stadium. 
Der er derfor i øjeblikket ikke grund til at antage, at de relevante bestemmelser i EU-
lovgivningen ikke vil blive anvendt korrekt.

Kommissionen vil til sidst gerne understrege, at det i første række er medlemsstaterne, der har 
ansvaret for at gennemføre EU-lovgivningen korrekt. Kommissionen har ikke traktatmæssige 
beføjelser til at overtage medlemsstaternes myndigheders beslutningstagning, eksempelvis 
vedrørende godkendelse af dette projekt. Derudover vil Kommissionen gerne understrege, at 
udformningen af et projekt og valget af et bestemt alternativ hører under den pågældende 
medlemsstats ansvarsområde.

Konklusion

På denne baggrund foreligger der ingen dokumentation for, at EU-lovgivningen er overtrådt. 
Kommissionen finder derfor ikke anledning til at foretage sig yderligere på dette stadium.

                                               
1 Direktiv 85/337/EØF (EFT L 175 af 5.7.1985) som ændret ved direktiv 97/11/EF (EFT L 73 
af 14.3.1997), direktiv 2003/35/EF (EUT L 156 af 25.6.2003) og direktiv 2009/31/EF (EUT L 
140 af 5.6.2009).
2  EUT L 20 af 26.1.2010.
3  EFT L 206 af 22.7.1992.


