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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1378/2009 af Jamie Andrew Ewing, britisk statsborger, som 
repræsentant for "Finca Moyano", om et projekt til etablering af en 
højspændingsledning i Gaucíndalen, Málaga

1. Sammendrag

Andrageren protesterer over etableringen af en højspændingsledning i Gaucíndalen i 
provinsen Málaga. Nævnte højspændingsledning skal opføres af selskabet Sevillana-Endesa 
og er officielt blevet erklæret i strid med fordelene for offentligheden. Andrageren anfører, at 
elselskabet kunne have valgt en alternativ linjeføring med færre miljøindvirkninger, uden at 
det ville have betydet større økonomiske omkostninger, eller have gravet ledningen ned. Han 
klager over, at omtalte elledning gennemskærer flere beskyttede LAF-områder og vil få 
negative indvirkninger på fuglefaunaen, der vil dø af elektrisk stød, og at de 
elektromagnetiske stråler vil berøre borgernes helbred.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 13. januar 2011

"Andrageren gør indsigelse mod etableringen af en højspændingsledning i Gaucíndalen i 
kommunerne Gaucín og Cortes de la Frontera i provinsen Málaga i den selvstyrende region 
Andalusien, Spanien. Andrageren er bekymret over den betydelige negative indvirkning, som 
dette projekt vil have på miljøet. Efter hans opfattelse vil dette projekt gøre unødvendig skade 
på miljøet, da fordelene for offentligheden ved at tilvejebringe elforsyning til befolkningen 
kan opnås uden at forårsage denne miljøbelastning. Andrageren anfører, at elselskabet kunne 
have valgt en alternativ linjeføring med færre miljøindvirkninger eller have gravet ledningen 
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ned. Han fremhæver, at denne højspændingsledning vil gennemskære flere fredede områder 
med vigtige økologiske værdier.

Kommissionen har gennemgået andragerens oplysninger i lyset af den EU-miljølovgivning, 
som skønnes at være gældende for denne sag.

Direktiv 85/337/EØF1 som ændret (kendt som direktivet om vurdering af indvirkningen på
miljøet eller VVM-direktivet) indeholder bestemmelser om gennemførelse af en vurdering af 
indvirkningen på miljøet for 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 er fastsat i den nationale gennemførelseslovgivning, skal 
afgøre, om et projekt skal underkastes en VVM-procedure. Når der er gennemført en 
individuel undersøgelse eller fastsat grænseværdier eller kriterier, skal der tages hensyn til de 
relevante udvælgelseskriterier i direktivets bilag III. Disse omfatter projektets karakter, dets 
beliggenhed og den eventuelle indvirknings karakter.

Det er således obligatorisk at gennemføre en VVM-procedure for projekter, der er omfattet af 
bilag I. For projekter der er omfattet af bilag II, skal medlemsstaterne, før der gives 
byggetilladelse, afgøre, om det er sandsynligt, at projekterne vil have væsentlig indvirkning 
på miljøet. Resultatet heraf skal offentliggøres.

Det skal bemærkes, at "anlæg af stærkstrømsluftledninger med en spænding på mindst 220 kV 
og en længde på over 15 km" er omfattet af VVM-direktivets bilag I, punkt 20. De andre 
projekter for "transport af elektricitet gennem luftledninger" er omfattet af VVM-direktivets 
bilag II, pkt. 3, litra b).

Ifølge de oplysninger, som andrageren har fremsendt, har den projekterede 
højspændingsledning en spænding på 66 kV og en længde på omkring otte km.

VVM-proceduren sikrer, at projekters indvirkning på miljøet identificeres og vurderes, inden 
den kompetente myndighed giver byggetilladelse. Offentligheden kan give sin mening til 
kende, og alle resultaterne af høringerne skal tages i betragtning. Offentligheden skal 
ligeledes underrettes om indholdet af byggetilladelsen.

Med hensyn til naturdirektiverne (fugledirektivet 2009/147/EF2 og habitatdirektivet 
92/43/EØF)3 skal det bemærkes, at de ville finde anvendelse, hvis det pågældende projekt 
kunne have en betydelig indvirkning på et Natura 2000-område. Det skal endvidere 
bemærkes, at nærværende projekt ifølge andrageren kan have en indvirkning på adskillige 
lokaliteter af fællesskabsbetydning (SCI) og særligt beskyttede områder for fugle (SBO).

Konklusioner

                                               
1 Direktiv 85/337/EØF (EFT L 175 af 5.7.1985) som ændret ved direktiv 97/11/EF (EFT L 073 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 Direktiv 2009/147/EF (EUT L 20 af 26.1.2010), der kodificerer direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde 
fugle (EFT L 103 af 25.4.1979).
3 Direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992).



CM\929922DA.doc 3/5 PE456.735v03-00

DA

Kommissionen har for at få kendskab til sagens detaljer anmodet de kompetente spanske 
myndigheder om oplysninger vedrørende overholdelse af de relevante krav i EU's miljø-
lovgivning i denne sag. Kommissionen har navnlig bedt de spanske myndigheder redegøre 
for, hvordan de har anvendt bestemmelserne i VVM-direktivet samt naturdirektiverne."

4. (REV) Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Kommissionen har undersøgt de supplerende oplysninger, som andrageren fremsendte i 
slutningen af januar 2012, navnlig den regionale ombudsmands rapport om denne sag.

Som følge af disse oplysninger har Kommissionen igen henvendt sig til de spanske 
myndigheder for at anmode om deres bemærkninger samt om ajourførte oplysninger om 
projektet og allerede gennemførte miljømæssige foranstaltninger."

5. Kommissionens svar (REV. II), modtaget den 27. februar 2013

Kommissionen har i sine tidligere meddelelser påpeget, hvilke retsbestemmelser, der eventuelt 
kunne komme til anvendelse i dette tilfælde, samt de væsentligste aspekter i forbindelse med 
behandling af sagen.

Som følge af dette andragende har sagen været genstand for adskillige udvekslinger af 
oplysninger mellem Kommissionens tjenestegrene og de spanske myndigheder.

Som svar på Kommissionens seneste anmodning har de spanske myndigheder fremsendt en ny 
rapport, som den selvstyrende region Andalusien har udarbejdet.

Efter den endelige gennemgang af sagen henvises der sammenfattende til følgende punkter:

Det foreliggende andragende vedrører projektet med bygning af en højspændingsledning (66kV) 
af en længde på 7.660 m i kommunerne Gaucín og Cortes de la Frontera i provinsen Málaga i 
den selvstyrende region Andalusien.

Der gøres opmærksom på, at dette projekt er undergået en procedure med vurdering af dets 
indvirkning på miljøet i henhold til den selvstyrende region Andalusiens miljøbeskyttelseslov nr. 
7/1994. Denne lov var på det tidspunkt udtryk for den regionale lovgivning om omsætning af 
direktiv 85/337/EØF om (vurdering af projekters indvirkning på miljøet), dvs. det nuværende 
direktiv 2011/92/EU. Projektet falder ind under bestemmelserne i direktivets bilag II. Denne 
procedure blev afsluttet med en erklæring om projektets indvirkning på miljøet vedtaget den 20. 
juli 2006 af delegationen for provinsen Málaga i den regionale miljømyndighed og offentliggjort 
i provinsen Málagas officielle tidende (BOP) nr. 206 den 27. oktober 2006.

Projektet blev til sidst godkendt ved afgørelse af 25. maj 2009 fra delegationen for provinsen 
Málaga under den regionale myndighed for innovation, videnskab og iværksætteri. Denne 
afgørelse indeholder også en erklæring om, at projektet er i almenhedens interesse, med henblik 
på den nødvendige ekspropriation af landarealer. Denne godkendelse blev offentliggjort i den 
selvstyrende region Andalusiens officielle tidende (BOJA) nr. 94 af 23. november 2009.
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De regionale myndigheder bekræftede i deres svar, at den ovennævnte procedure for vurdering 
af virkningerne for miljøet var tilstrækkelig til at fastslå projektets indvirkning på miljøet og til at 
træffe de nødvendige foranstaltninger til at undgå hhv. begrænse de virkninger, der kunne blive 
tale om. I vurderingen af virkningerne for miljøet er der foruden en miljøovervågningsplan også 
fastsat en række betingelser. Det bør bemærkes, at den berørte offentlighed, herunder 
andrageren, har haft lejlighed til at fremlægge deres synspunkter under den offentlige høring.

Hvad angår EU's direktiver om naturbeskyttelse, 2009/147/CE (fugledirektivet) og 92/43/CEE 
(habitatdirektivet), bekræftede de regionale yndigheder, at projektet ikke havde nogen negative 
virkninger for Natura 2000-nettet En stor del af den planlagte højspændingsledning (7.190 m af 
de 7.660 m) fører gennem områder, der ikke hører til Natura 2000-nettet. Desuden er 
virkningerne for de områder, der ligger tæt på det omfattende Natura 2000-net, ubetydelige.

De spanske myndigheder understreger, at projektets eventuelle virkninger for fuglelivet, som det 
fremgår af erklæringen om de miljømæssige virkninger, er blevet undersøgt, herunder 
virkningerne for de fugle, der opholder sig i området under trækperioden. Der er truffet særlige 
korrigerende foranstaltninger for at mindske risiciene ved sammenstød og elektrisk stød. 
Endvidere har man undersøgt forskellige alternativer til dette projekt for at begrænse de 
miljømæssige virkninger til et minimum.

Det fremgår af gennemgangen af sagsakterne, at de kompetente spanske myndigheder har truffet 
foranstaltninger i denne sag for gennemførelse af forpligtelserne, i henhold til direktiv 
2011/92/EU, 2009/147/EF og 92/43/EØF.

Hvad angår de ekspropriationer af jordarealer, som andrageren omtaler, henvises der til, at dette 
er et spørgsmål om ejendomsret, som ikke falder ind under Den Europæiske Unions 
kompetenceområde, og som skal løses i henhold til den gældende spanske lovgivning.

Det fremgår af dokumentationen, at den regionale ombudsmand (Defensor del Pueblo andaluz) 
på grundlag af en klage har oprettet et dossier om dette emne, idet han har pålagt myndighederne 
også at tage andre teknisk gennemførlige alternativer til dette projekt i øjesyn. De regionale 
myndigheder oplyser i en skrivelse af 20. august 2010, at den regionale ombudsmand har 
besluttet at afslutte dossieret på baggrund af den kendsgerning, at denne sag er genstand for et 
søgsmål indbragt for en spansk domstol.

Også de spanske myndigheder oplyser, at der er tale om forskellige søgsmål, der er indgivet til 
Andalusiens øverste retsinstans, og som går imod tilladelsen til dette projekt og de dermed 
forbundne ekspropriationer.

Desuden erklærer de regionale miljømyndigheder, at erklæringerne om projektets 
miljøforenelighed i henhold til lov nr. 7/2007 om den integrerede miljøforvaltning (den 
nuværende regionale lovgivning om vurdering af virkningerne for miljøet) vil være gyldige i fem 
år efter, at de er blevet offentliggjort.  Erklæringen om dette projekts virkninger for miljøet blev 
offentliggjort den 27. oktober 2006, og det firma, der skal udføre projektet, har ikke anmodet om 
fornyelse.  Erklæringen er derfor ikke længere gyldig.

Det bør bemærkes, at arbejderne med gennemførelsen af projektet endnu ikke er begyndt. 
Desuden har de regionale myndigheder for industri oplyst, at sagen er ved at blive undersøgt i 
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betragtning af den lange tid, der er gået, siden tilladelsen blev givet, og i betragtning af den 
normative teknik, der nu findes.

Konklusioner

Kommissionens tjenestegrene har gennemgået andragerens argumenter og oplysninger 
vedrørende det pågældende projekt på baggrund af gældende EU-miljølovgivning, idet der 
samtidig er taget hensyn til svarene fra de spanske myndigheder.

Gennemgangen af sagen har ikke gjort det muligt at påvise nogen krænkelse af gældende EU-
miljølovgivning. Det bør under alle omstændigheder påpeges, at den omhandlede 
højspændingsledning er genstand for flere søgsmål indbragt for den kompetente spanske 
domstol, som ligeledes vil kunne udtale sig om dette projekts lovlighed i henhold til både den 
nationale lovgivning og EU-lovgivningen. Desuden er gennemførelsen af projektet slet ikke 
blevet bekræftet. Der er derfor ingen grund til, at Kommissionen går videre med denne sag.


