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Betreft: Verzoekschrift 1378/2009, ingediend door Jamie Andrew Ewing (Britse 
nationaliteit), namens "Finca Moyano", betreffende de aanleg van een 
hoogspanningsleiding in de Gaucín-vallei, Málaga

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener tekent bezwaar aan tegen de voorgenomen aanleg van een hoogspanningsleiding in 
de Gaucín-vallei in de provincie Málaga. Deze hoogspanningsleiding zal worden aangelegd 
door het bedrijf Sevillana-Endesa en wordt door de overheid aangemerkt als een project van 
algemeen nut. Volgens indiener zou het elektriciteitsbedrijf zonder grotere kosten een ander 
tracé kunnen kiezen met minder gevolgen voor het milieu of de leiding ondergronds kunnen 
aanleggen. Hij wijst erop dat de leiding dwars door een aantal beschermde GCB's loopt en 
nadelige gevolgen zal hebben voor vogels, die erdoor worden geëlektrocuteerd. Hij vreest ook 
dat de elektromagnetische straling schadelijk is voor de gezondheid van burgers.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 13 januari 2011.

Indiener tekent bezwaar aan tegen de voorgenomen aanleg van een hoogspanningsleiding in 
de Gaucín-vallei, in de gemeenten Gaucín en Cortes de la Frontera, in de provincie Málaga, in 
de autonome regio Andalusië, Spanje. Hij maakt zich zorgen over de aanzienlijke negatieve 
gevolgen van dit project voor het milieu. Naar zijn mening zal dit project onnodige schade 
aan het milieu aanrichten, omdat het algemeen nut van elektriciteitsvoorziening voor de 
bevolking ook kan worden gerealiseerd zonder deze milieueffecten te veroorzaken. Volgens 
indiener zou het elektriciteitsbedrijf een ander tracé kunnen kiezen met minder gevolgen voor 
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het milieu of de leiding ondergronds kunnen aanleggen. Hij onderstreept dat deze 
elektriciteitsleiding dwars door een aantal beschermde gebieden met grote ecologische waarde 
zal lopen.

De Commissie heeft de door indiener verstrekte gegevens onderzocht in het kader van de EU-
milieuwetgeving die op dit geval van toepassing zou kunnen zijn.

Richtlijn 85/337/EEG1 als gewijzigd (bekend als de Milieueffectbeoordelingsrichtlijn of 
MEB-richtlijn) bevat bepalingen voor het uitvoeren van een milieueffectbeoordeling voor 
bepaalde overheids- en particuliere projecten. In de MEB-richtlijn wordt onderscheid gemaakt 
tussen projecten uit bijlage I, ten aanzien waarvan altijd een MEB-procedure moet worden 
doorlopen, en projecten uit bijlage II, ten aanzien waarvan de lidstaten via onderzoek per 
geval en/of drempels of normen die in de nationale omzettingswetgeving zijn vastgelegd, 
bepalen of een MEB wordt uitgevoerd. Bij een onderzoek per geval, of bij een vaststelling 
van drempelwaarden of criteria, moet rekening worden gehouden met de relevante 
selectiecriteria van bijlage III van de richtlijn. Deze omvatten onder meer de kenmerken van 
het project, zijn geografische ligging alsook de kenmerken van het potentiële effect van het 
project.

Voor de in bijlage I genoemde projecten is de MEB-procedure derhalve verplicht. Voor de in 
bijlage II genoemde projecten dienen de lidstaten voordat toestemming voor de ontwikkeling 
wordt verleend, te bepalen of het project in kwestie vermoedelijk aanzienlijke milieueffecten 
zal hebben. De uitkomsten van dit onderzoek dienen ter beschikking van het publiek te 
worden gesteld.

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 MEB-richtlijn. De 
andere projecten voor "transport van elektrische energie via bovengrondse leidingen" worden 
geregeld in punt 3 b) van bijlage II van de MEB-richtlijn.

Volgens de informatie van indiener heeft de geplande bovengrondse elektriciteitsleiding een 
voltage van 66 kV en een lengte van ongeveer 8 km.

Een milieueffectbeoordelingsprocedure zorgt ervoor dat de gevolgen van projecten voor het 
milieu worden vastgesteld en beoordeeld voordat de bevoegde autoriteit een vergunning 
verleent. 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/EG2 en de 
Habitatrichtlijn 92/43/EEG3), moet worden opgemerkt dat deze van toepassing zijn indien het

                                               
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).
2 Richtlijn 2009/147/EG (PB L 20 van 26.1.2010), die Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de 
vogelstand codificeert (PB L 103 van 25.4.1979).
3 Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB L 206 
van 22.7.1992).
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project in kwestie een significant effect heeft op een Natura 2000-gebied. Opgemerkt moet 
worden dat volgens indiener enkele gebieden van communautair belang (GCB) en speciale 
beschermingszones voor vogels (SBZ) door het project kunnen worden aangetast.

Conclusie

Om inzicht te krijgen in de bijzonderheden van dit geval heeft de Commissie de bevoegde 
Spaanse autoriteiten om inlichtingen verzocht inzake de naleving van de desbetreffende 
milieuvoorschriften krachtens de communautaire milieuwetgeving in dit geval. Met name 
heeft de Commissie de Spaanse autoriteiten gevraagd hoe ze de bepalingen van de Milieu-
effectbeoordelingsrichtlijn en de natuurrichtlijnen hebben toegepast.

4. (REV) Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012

De diensten van de Commissie hebben de bijkomende informatie onderzocht die indiener eind 
januari 2012 heeft verstrekt, in het bijzonder het verslag van de regionale ombudsman over dit 
project.

Naar aanleiding van deze informatie hebben de diensten van de Commissie zich opnieuw tot 
de Spaanse autoriteiten gewend om te vragen naar hun opmerkingen, maar ook naar de 
huidige stand van zaken van het project en naar de milieumaatregelen die reeds getroffen zijn.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

In de voorgaande mededelingen heeft de Commissie informatie verstrekt over het milieurecht 
van de Unie dat in onderhavig geval van toepassing zouden kunnen zijn, alsook over de 
belangrijkste elementen bij de behandeling van dit dossier.

Dit verzoekschrift is het startpunt geweest voor een uitvoerige informatie-uitwisseling tussen de 
diensten van de Commissie en de bevoegde Spaanse autoriteiten.

Als antwoord op het laatste verzoek van de Commissiediensten hebben de Spaanse autoriteiten 
het door de autonome gemeenschap van Andalusië opgestelde verslag over dit onderwerp 
toegezonden.

Naar aanleiding van de definitieve bestudering van het dossier zij afrondend gewezen op het 
volgende:

Dit verzoekschrift betreft de voorgenomen aanleg van een bovengrondse hoogspanningsleiding 
(66 kV) van 7.660 meter lengte in de Gaucín-vallei, in de gemeenten Gaucín en Cortes de la 
Frontera, in de provincie Málaga, in de regio Andalusië.

Voorafgaande aan de afgifte van de vergunning is dit project onderworpen aan een 
milieueffectbeoordeling in de zin van de wet 7/1994 ter bescherming van het milieu van de 
autonome regio Andalusië. Destijds was dit de regionale wet waarbij de richtlijn 85/337/EEG 
(milieueffectbeoordeling), momenteel richtlijn 2011/92/EU) in nationaal recht is omgezet. Het 
handelt hier om een project genoemd in bijlage II van de richtlijn. Deze procedure is geëindigd 
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met de Verklaring betreffende milieueffectbeoordeling (DIA), bij besluit van 20 juli 2006 van de 
provinciale delegatie van Malaga van het regionaal departement milieu, dat is gepubliceerd in het 
publicatieblad van de provincie Malaga (BOP) nr. 206 van 27 oktober 2006.

Aan dit project is uiteindelijk een vergunning verleend bij besluit van 25 mei 2009 van de 
provinciale delegatie van Malaga van het regionaal departement innovatie, wetenschap en 
onderneming, dat ook de verklaring van openbaar nut van dit project met zich meebrengt voor de 
onteigening van de benodigde terreinen. Deze vergunning is gepubliceerd in het publicatieblad 
van de autonome regio Andalusië (BOJA) nr. 94 van 23 november 2009.

In hun antwoorden bevestigen de regionale autoriteiten dat de bedoelde milieueffectbeoordeling 
voldoende was om de gevolgen van dit project voor het milieu deugdelijk vast te stellen en te 
beoordelen en om de noodzakelijke maatregelen te treffen om deze gevolgen te voorkomen of tot 
een minimum te beperken. In de DIA is naast een reeks milieuvoorwaarden ook een 
voortgangsplan vastgesteld. Ook dient te worden opgemerkt dat de betrokken bevolking, 
waaronder de indiener, tijdens de openbare raadpleging de gelegenheid is geboden om hun 
bezwaren te uiten.

De communautaire natuurrichtlijnen 2009/147/EG (vogels) et 92/43/EEG (Habitat) zijn hier van 
toepassing, de regionale autoriteiten stellen dat dit project geen negatieve gevolgen heeft voor het 
Natura 2000-gebied. Een groot gedeelte van de voorgenomen elektriciteitsleiding (7.190 m van 
7.660 m) overspant terreinen die geen onderdeel uitmaken van het Natura 2000-gebied. De 
gevolgen voor de nabijgelegen uitgestrekte Natura 2000-gebieden zijn in ieder geval 
onbeduidend.

De Spaanse autoriteiten onderstrepen dat, zoals de DIA ook aantoont, dat de eventuele gevolgen 
van dit project voor de vogelstand zijn onderzocht, met inbegrip van die voor de trekvogels. Er 
zijn specifieke aanpassingsmaatregelen getroffen om de risico's op botsing en elektrocutie tot een 
minimum te beperken. Verschillende alternatieven zijn onderzocht om de gevolgen voor het 
milieu te beperken.

Uit het onderzoek van het dossier is gebleken dat de bevoegde Spaanse autoriteiten maatregelen 
hebben getroffen om de uit de Richtlijnen 2011/92/EU, 2009/147/EG en 92/43/EEG 
voortvloeiende verplichtingen in onderhavig geval na te komen.

De door de indiener aangehaalde onteigening van de terreinen is een kwestie die in het kader van 
het eigendomsrecht volgens de toepasselijke Spaanse wetgeving moet worden opgelost en niet 
onder de bevoegdheid van de Europese Unie valt.

Uit het dossier blijkt dat naar aanleiding van een klacht de regionale ombudsman (Defensor del 
Pueblo Andaluz) zich over dit onderwerp heeft gebogen en de autoriteiten de aanbeveling heeft 
gedaan om andere technisch mogelijke alternatieven voor dit project in overweging te nemen. De 
regionale autoriteiten delen bij brief van 20 augustus 2010 mede dat de regionale ombudsman de 
behandeling van de zaak heeft afgesloten aangezien over deze zaak een gerechtelijke procedure 
aanhangig is bij een tribunaal.

De Spaanse autoriteiten wijzen erop dat er verschillende bestuursrechtelijke beroepsprocedures 
aanhangig zijn bij het hooggerechtshof van Andalusië, in verband met de vergunningverlening 
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aan dit project en de onteigening van de terreinen.

Voorts verklaren de regionale milieuautoriteiten dat op grond van de wet 7/2007 inzake het 
geïntegreerde milieukwaliteitsbeheer (huidige regionale wetgeving inzake 
milieueffectbeoordelingen), de Verklaringen betreffende milieueffectbeoordeling een 
geldigheidsduur hebben van 5 jaar na publicatie. De DIA van dit project is op 27 oktober 2006 
gepubliceerd en de projectontwikkelaar heeft geen verlenging aangevraagd. Dientengevolge is de 
geldigheidsduur van de Verklaring verlopen.

De uitvoeringswerkzaamheden in het kader van dit project zijn nog niet begonnen. De regionale 
autoriteiten van het departement industrie laten tevens weten dat deze zaak momenteel wordt 
onderzocht vanwege de tijd die is gelegen tussen de vergunningverlening en de nieuwe 
technische normen.

Conclusie

De diensten van de Commissie hebben de argumenten en de informatie van indiener over het 
betreffende project bestudeerd in het licht van de toepasselijke EU-milieuwetgeving. Hierbij is 
rekening gehouden met de antwoorden van de Spaanse autoriteiten.

Het onderzoek van dit dossier heeft geen schending van het EU-milieurecht aan het licht 
gebracht. Er dient in ieder geval op te worden gewezen dat dit project voor een 
elektriciteitsleiding voorwerp is van verschillende bestuursrechtelijke beroepsprocedures bij 
de bevoegde Spaanse gerechtelijke instantie, die zich tevens kan uitspreken over de 
wettigheid van dit project vanuit het oogpunt van het nationale recht en de EU-wetgeving. 
Bovendien is gebleken dat de uitvoering van dit project nog geenszins vaststaat. De 
Commissie ziet derhalve geen reden om zich verder in deze kwestie te mengen.


