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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1278/2011 af A.C.E., spansk statsborger, om tvungen ekspropriation 
med henblik på rejsning af ledningsmaster og en vindmøllepark i Villayón 
(Asturias - Spanien)

1. Sammendrag

Andrageren klager over en tilladelse udstedt af centralregeringen til energiselskabet E.ON.
Tilladelsen giver angiveligt selskabet mulighed for ekspropriation med henblik på at rejse 
højspændingsmaster og derpå en vindmøllepark i landsbyerne El Sellón og Masenga (i 
Villayón kommune) Andrageren bemærker, at landskabet er et naturskønt område, som huser 
en særskilt kulturel etnisk befolkning kaldet "Vaqueiros de Alzada", hvis ejendom vil blive 
eksproprieret. Vaqueiros'erne er landbrugere, som har modsat sig ekspropriationen, fordi det 
fuldstændig ville ødelægge deres livsgrundlag og områdets miljømæssige værdi. Andrageren 
anfører desuden, at vindenergi ikke er bæredygtig, og beskylder virksomhederne for 
udelukkende at lede efter projekter, fordi de modtager statsstøtte for at gøre det.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8 marts 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 18. december 2012

"Andrageren henviser til de særlige karakteristika og den yderst traditionelle levevis hos et 
isoleret kvægavlersamfund i den spanske region Asturias. Han mener, at planen om at trække 
en ny stærkstrømslinje forbi deres familieejendomme er ganske uforenelig med disse 
menneskers levevis.

Kommissionen bemærker, at det ikke fremgår af de oplysninger, andrageren har fremsendt, at 
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han er direkte berørt af den plan, som han klager over, sådan som der stilles krav om i artikel 
227 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Der fremføres heller ikke nogen 
påstand om, at EU's lovgivning anvendes forkert. Andrageren fremfører simpelthen sin kritik 
af en ny stærkstrømslinje.

Der er i de senere år blevet investeret meget i elektricitetsfremstilling i det nordlige Spanien. 
Det bør påpeges, at medlemsstaterne i henhold til direktivet om vedvarende energi 
(2009/28/EF)1 er forpligtede til både at forøge andelen af vedvarende energi i deres udvidede 
endelige energiforbrug og mere konkret til at udvikle deres elektricitetsnetværk på en sådan 
måde, at det bliver muligt at inddrage en stadigt stigende andel af elektricitet, som fremstilles 
på basis af vedvarende energikilder. Når dermed forbundne overførsels- og 
distributionsprojekter møder modstand, sådan som det er tilfældet her, så er den mest 
relevante EU-lovgivning direktiv 2011/92/EU2 (direktivet om vurdering af virkningerne på 
miljøet eller VVM-direktivet), der står for at skulle revideres i løbet af kort tid. Det var f.eks. 
tilfældet i forbindelse med de spørgsmål, der blev rejst i skriftlig forespørgsel 7023/2012 om 
en anden linjeføring af strømkabler i det nordlige Spanien.

Andrageren angiver intet om længden på den planlagte stærkstrømslinje, eller hvilken 
nominel belastning den skal have, hvilket kan have indflydelse på, hvilket af direktivets bilag 
der finder anvendelse. Faktisk påstår andrageren ikke, at direktivet anvendes forkert, og den 
kendsgerning, at temmelig præcise enkeltheder om linjeføringen kendes, tyder det på, at 
kravet om oplysning af offentligheden, som er det væsentligste proceduremæssige krav i 
direktivet, er blevet opfyldt.

Det centrale i andragendet er, at andrageren mener, at der hersker et misforhold mellem en så 
symbolsk moderne udvikling på den ene side og det lokale samfunds dybt traditionelle 
karakter på den anden. Lokalsamfundets karakter er imidlertid ikke en faktor, der skal tages 
hensyn til i henhold til direktivet, hvis ikke det er forbundet med væsentlige og påviselige 
miljøpåvirkninger (f.eks. indvirkning på befolkningens helbred eller på landskabet).

Konklusioner

Eftersom der ikke findes nogen konkret angivelse af en forkert anvendelse af EU-retten, ser 
Kommissionen ikke nogen grund til at forfølge denne sag yderligere."

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF, 
EUT L 140 af 5.6.2009.
2 Direktiv 2011/92/EU (EUT L 26 af 28.1.2012), (kodificeret version af direktiv 85/337/EØF om vurdering af 
visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, som ændret).


