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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1278/2011, του A.C.E., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
υποχρεωτική απαλλοτρίωση για την εγκατάσταση πυλώνων διανομής 
ηλεκτρικού ρεύματος και τη δημιουργία αιολικού πάρκου στην περιοχή 
Villayón (Asturias)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει την άδεια που χορηγήθηκε από την κεντρική κυβέρνηση στην 
εταιρεία ενέργειας E.ON. Η άδεια φέρεται να εξουσιοδοτεί την εταιρεία να προβεί σε 
υποχρεωτικές απαλλοτριώσεις με σκοπό την εγκατάσταση πυλώνων διανομής ηλεκτρικού 
ρεύματος υψηλής τάσης και, εν συνεχεία, τη δημιουργία ενός αιολικού πάρκου στα χωριά El
Sellón και Masenga (δήμος Villayón). Ο αναφέρων σημειώνει ότι το φυσικό τοπίο της 
περιοχής διαθέτει εξαιρετική ομορφιά και αποτελεί κατοικία μιας εξέχουσας πολιτισμικής και 
εθνοτικής ομάδας γνωστής με την ονομασία Vaqueiros de Alzada, της οποίας τα μέλη θα 
υποχρεωθούν σε απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας τους. Οι Vaqueiros είναι αγρότες και έχουν 
ταχθεί εναντίον της απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας τους, καθώς πρόκειται να διαβρώσει 
πλήρως τα μέσα διαβίωσής τους και την περιβαλλοντική αξία της περιοχής. Επιπλέον, ο 
αναφέρων υποστηρίζει ότι η αιολική ενέργεια δεν είναι βιώσιμη και κατηγορεί τις εταιρείες 
ότι επιδιώκουν την υλοποίηση έργων με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη κρατικών 
επιχορηγήσεων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Μαρτίου 2012. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 18 Δεκεμβρίου 2012

Ο αναφέρων επισημαίνει τις ιδιαιτερότητες και τον εξαιρετικά παραδοσιακό τρόπο διαβίωσης 
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μιας απομονωμένης κοινότητας κτηνοτρόφων της περιοχής Asturias. Θεωρεί ότι το σχέδιο 
της εγκατάστασης νέας γραμμής ηλεκτρικού ρεύματος πλησίον του τόπου διαμονής τους ως 
εντελώς ασυμβίβαστο με τον τρόπο ζωής των εν λόγω ατόμων.

Η Επιτροπή λαμβάνει υπό σημείωση ότι δεν προκύπτει σαφώς από τις πληροφορίες που 
παρέχει ο αναφέρων, κατά πόσοι ο ίδιος θίγεται άμεσα από το σχέδιο κατά του οποίου 
διαμαρτύρεται, όπως απαιτείται από το άρθρο 227 της ΣΛΕΕ σχετικά με το δικαίωμα 
υποβολής αναφορών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον δεν περιλαμβάνεται στην 
αναφορά του κανένας ισχυρισμός ότι παραβιάζεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία· ο αναφέρων 
διαμαρτύρεται απλώς σχετικά με την εγκατάσταση νέας γραμμής ηλεκτρικού ρεύματος.

Κατά τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί πολύ ουσιαστικές νέες επενδύσεις στην 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στην Βόρεια Ισπανία. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, 
σύμφωνα με την Οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (2009/28/ΕΚ), τα κράτη μέλη 
είναι υποχρεωμένα αφενός να αυξάνουν το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
στην ακαθάριστη τελική τους κατανάλωση ενέργειας και, αφετέρου, ειδικότερα, να 
αναπτύξουν τα δίκτυα ηλεκτρισμού τους έτσι ώστε να επιτευχθεί η ενσωμάτωση σ’ αυτά ενός 
ολοένα και μεγαλύτερου μεριδίου ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές. Σε περιπτώσεις όπου 
προβάλλονται αντιρρήσεις ως προς τα συναφή σχέδια μεταφοράς και διανομής του 
ηλεκτρισμού, όπως στην προκείμενη περίπτωση, η ευρωπαϊκή νομοθεσία που είναι, κατά 
πάσα πιθανότητα, η πλέον συναφής είναι η Οδηγία 2011/92/ΕΕ (γνωστή ως Οδηγία σχετικά 
με την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον ή οδηγία ΕΠΕ), η οποία θα αναθεωρηθεί 
προσεχώς. Αυτή ήταν η περίπτωση π.χ. στο ζήτημα που τέθηκε επί τάπητος στην γραπτή 
ερώτηση 7023/2012 σχετικά με μια άλλη γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος στη Βόρεια Ισπανία.

Ο αναφέρων δεν παραθέτει στοιχεία σχετικά με την απόσταση που καλύπτεται ή την ισχύ της 
προγραμματισμένης γραμμής, που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις, ούτε σχετικά με το ποια από 
τα παραρτήματα της οδηγίας το σχέδιο αφορά· στην ουσία ο αναφέρων δεν ισχυρίζεται ότι 
υφίσταται παραβίαση και το γεγονός ότι σχετικά ακριβείς λεπτομέρειες είναι γνωστές 
υποδεικνύει πιθανώς ότι η ενημέρωση του κοινού, που είναι και η κύρια διαδικαστική 
απαίτηση της οδηγίας, έχει ικανοποιηθεί.

Η αναφορά επικεντρώνεται στην πεποίθηση του αναφέροντος ότι δεν συμβιβάζονται μεταξύ 
τους μια τόσο εμβληματική σύγχρονη εξέλιξη αφενός και ο βαθειά παραδοσιακός 
χαρακτήρας της τοπικής κοινότητας αφετέρου. Εντούτοις, ο χαρακτήρας της τοπικής 
κοινότητας δεν συνιστά παράγοντα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Οδηγίας, εφόσον δεν υπάρχουν ενδείξεις που αφορούν σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορούν να διαπιστωθούν (π.χ. επιπτώσεις στην υγεία των 
κατοίκων ή στο τοπίο).

Συμπεράσματα
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν εντόπισε καμία σαφή ένδειξη ενδεχόμενης 
εσφαλμένης εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ, δεν θεωρεί ότι συντρέχει λόγος για 
περαιτέρω εξέταση του ζητήματος.


