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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

18.12.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1278/2011, внесена от A.C.E, с испанско гражданство, относно 
принудителното отчуждаване за целите на изграждане на предавателни кули 
и вятърна ферма във Вилайон (Астуриас)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията осъжда разрешителното, издадено от централното 
правителство на енергийното дружество E.ON. Според сведенията разрешителното 
позволява на дружеството принудително да отчуждава земи за целите на изграждането 
на високоволтови предавателни кули, и впоследствие, на вятърен парк в селата Ел 
Селон и Масеня (община Вилайон). Вносителят на петицията отбелязва, че 
естествените пейзажи в местността са красиви и са населявани от особена културна и 
етническа група, известна като Вагерос де Алзада, чиито членове ще бъдат 
принудително изселени. Вагерос са земеделци, които са се противопоставили на 
отчуждаването, тъй като то би унищожило изцяло тяхното препитание и екологичната 
стойност на областта. В допълнение вносителят на петицията заявява, че вятърната 
енергия не е устойчива и обвинява дружествата, че се стремят към изпълнение на 
проекти само защото получават държавни субсидии за тях.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 март 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 18 декември 2012 г.

Вносителят на петицията посочва особеностите и традиционния начин на живот на 
изолирана общност на животновъди в Астуриас. Той счита, че планът за изграждането 
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на нова електропроводна линия в близост до техните стопанства е до голяма степен 
несъвместим с начина на живот на тези хора.

Комисията отбелязва, че от предоставената информация не става ясно дали вносителят 
е засегнат пряко от плана, по повод на който подава сигнала, каквото е изискването 
съгласно член 227 от ДФЕС относно правото на петиция до Европейския парламент. 
Няма и твърдения за неправилно прилагане на европейското законодателство; 
вносителят на петицията просто се противопоставя на изграждането на нова 
електропроводна линия.

През последните години бяха направени големи свежи инвестиции в производството на 
електроенергия в Северна Испания. Следва да се отбележи, че съгласно Директивата за 
възобновяемите енергийни източници (2009/28/ЕО)1 държавите членки са длъжни 
както да увеличават дела на енергията от възобновяеми източници в своето брутно 
крайно потребление на електроенергия, така и по-конкретно да развиват своите 
електрически мрежи по начин, който създава условия за навлизането на все по-голям 
дял електроенергия, произведена от възобновяеми източници. Когато свързаните 
проекти за пренос и разпределение срещнат съпротива, както е в случая, най-вероятно 
приложимото европейско законодателство е Директива 2011/92/ЕС2 (известна като 
Директивата за оценка на въздействието върху околната среда или Директивата за 
ОВОС), която скоро ще бъде преразгледана. Такъв беше случаят например с въпросите, 
повдигнати във въпрос с искане за писмен отговор 7023/2012, относно друга 
електропроводна линия в Северна Испания.

Вносителят не посочва какво разстояние ще бъде покрито, нито мощността на 
планираната линия, а това би повлияло върху определянето на приложимите 
приложения към директивата; в действителност той не твърди, че директивата се 
прилага неправилно, а от факта, че са известни доста точни подробности относно 
маршрута, би могло да се предположи, че едно от основните процедурни изисквания в 
директивата – предоставянето на обществена информация, е изпълнено.

В основата на петицията е фактът, че вносителят вижда несъответствие между едно 
толкова емблематично модерно развитие, от една страна, и дълбоко традиционния 
характер на местната общност, от друга. Характерът на местната общност обаче не е 
фактор, който се взема под внимание, съгласно разпоредбите на директивата, ако няма 
връзка със значителни и определими въздействия върху околната среда (напр. 
въздействие върху здравето на населението или върху ландшафта).

Заключение
Тъй като не се посочва категорично неправилно прилагане на законодателството на ЕС, 
Комисията не вижда основание да продължи разглеждането на въпроса.

                                               
1 Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на 
директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО, ОВ L 140, 5.6.2009 г.

2 Директива 2011/92/ЕС (ОВ L 26, 28.1.2012 г.), кодифицирана версия на Директива 85/337/ЕИО относно 
оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, във вида, в който 
е изменена.


