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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0403/2010, ingediend door Joan Baptista Orquín Caselles 
(Spaanse nationaliteit), namens het ‘Foro de participación ciudadana de la agenda 
local 21 de Oliva’ (burgerparticipatieforum), over de geplande aanleg van een 
elektriciteitsleiding tussen Gandia en Vejer

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de geplande aanleg van een elektriciteitsleiding tussen Gandia en 
Vejer via de gemeente Oliva. Hij vraagt dat het tracé van dat net onder de grond zou lopen en 
dat het zou worden verlegd vanwege de kosten op het gebied van landschap, stedenbouw, 
toerisme en gezondheid.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 juli 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010.

Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

De Commissie heeft de door indiener verstrekte informatie tegen het licht gehouden aan de 
hand van de mogelijk op deze kwestie toepasselijke communautaire regelgeving.

Richtlijn 85/337/EEG1 als gewijzigd (bekend als de Milieueffectbeoordelingsrichtlijn) bevat 
                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG (PB L 175 van 5.7.1985) als gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG (PB L 
073 van 14.3.1997), Richtlijn 2003/35/EG (PB L 156 van 25.6.2003) en Richtlijn 2009/31/EG 
(PB L 140 van 5.6.2009).
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bepalingen voor het uitvoeren van een milieueffectbeoordeling voor bepaalde overheids- en 
particuliere projecten. In deze MER-richtlijn wordt onderscheid gemaakt tussen projecten uit 
bijlage I, ten aanzien waarvan altijd een MER-procedure moet worden doorlopen en projecten 
uit bijlage II, ten aanzien waarvan de lidstaten via onderzoek per geval en/of drempels of 
normen die zijn vastgelegd in de nationale omzettingswetgeving, bepalen of een MER wordt 
uitgevoerd.

Opgemerkt moet worden dat de “aanleg van bovengrondse hoogspanningsleidingen van 220 
kV of meer en langer dan 15 km” is opgenomen in bijlage I, punt 20 van de richtlijn en dat 
een MER derhalve verplicht is.

Een milieueffectbeoordeling zorgt ervoor dat de gevolgen van projecten voor het milieu 
worden vastgesteld en beoordeeld voordat de bevoegde autoriteit een vergunning afgeeft. Het 
publiek kan zijn mening geven en alle raadplegingen moeten in aanmerking worden genomen. 
Het publiek moet ook worden geïnformeerd over de inhoud van de vergunning.

Met betrekking tot de natuurrichtlijnen van de EU (de Vogelrichtlijn 2009/147/EG1 en de 
Habitatrichtlijn 92/43/EEG2), moet worden opgemerkt dat deze van toepassing zijn indien het 
project in kwestie een belangrijk effect op een Natura 2000-gebied heeft. In dit soort gevallen 
kan een MER-procedure een nuttig instrument zijn om de eisen en waarborgen uit hoofde van 
artikel 6 van de Habitatrichtlijn toe te passen.

De Commissie kan alleen tussenbeide komen als een inbreuk op het EU-recht wordt 
geconstateerd. Volgens de beschikbare gegevens is dit project nog in de beginfase. Om die 
reden is er op dit moment geen aanleiding te veronderstellen dat de desbetreffende bepalingen 
van de communautaire wetgeving onjuist zullen worden toegepast.

De Commissie wil er ten slotte op wijzen dat de verantwoordelijkheid voor de juiste 
toepassing van de EU-wetgeving in eerste instantie berust bij de lidstaten. De Commissie is 
overeenkomstig het Verdrag niet bevoegd om in plaats van autoriteiten van lidstaten besluiten 
te nemen over, bijvoorbeeld, goedkeuring van dit project. Voorts wil de Commissie 
benadrukken dat de lidstaat in kwestie verantwoordelijk blijft voor de structuur van een 
project en de keuze van een bepaald alternatief.

Conclusie

Onder deze omstandigheden ontbreekt het bewijs voor een schending van het EU-recht. 
Derhalve acht de Commissie het in dit stadium niet opportuun om verdere actie te 
ondernemen.
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