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Tárgy: A. C. E. spanyol állampolgár által benyújtott 1278/2011. számú petíció 
távvezeték-oszlopok és egy szélerőműpark létesítése céljából a Villayón 
(Asturias) területén végrehajtott kényszerkisajátításokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a központi kormányzat által az E.ON. energiavállalatnak 
odaítélt engedélyt. Az engedély állítólag lehetővé teszi a vállalat számára, hogy 
kényszerkisajátításokat hajtson végre azzal a céllal, hogy magasfeszültségű távvezeték-
oszlopokat helyezzen el, ezt követően pedig szélerőműparkot létesítsen El Sellón és Masenga 
falvakban (Villayón közigazgatási területén). A petíció benyújtója megjegyzi, hogy a térség 
gyönyörű természeti tájjal büszkélkedhet, valamint egy különleges kulturális és etnikai 
csoportnak ad otthont (Vaqueiros de Alzada), amelynek tagjait tulajdonuktól így kisajátítással 
megfosztanák. A Vaqueiros etnikai csoport tagjai – akik mezőgazdasági tevékenységet 
folytatnak, – már korábban is tiltakoztak a földterületek kisajátítása ellen, mivel az a 
megélhetésüket és a térség környezeti értékét egyaránt tönkretenné. A petíció benyújtója 
továbbá kifejti, hogy a szélenergia nem fenntartható, és azzal vádolja a vállalatokat, hogy 
csupán azért szorgalmaznak bizonyos projekteket, mert azokért állami támogatásban 
részesülnek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. március 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. december 18.
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A petíció benyújtója rámutat egy Asturias területén élő, erősen hagyományos és elszigetelt 
életformát folytató állattenyésztő közösség egyediségére. Véleménye szerint egy új 
elektromos távvezeték élőhelyük közelében történő létesítése nem igazán egyeztethető össze 
ezen emberek életformájával.

A Bizottság megjegyzi, hogy a benyújtott információk alapján nem egyértelmű, hogy a 
petíció benyújtóját közvetlenül érintené a terv, amellyel kapcsolatban panaszt emel, amit 
pedig az Európai Parlamenthez intézett petíciókra vonatkozó joggal kapcsolatban az EUMSZ 
227. cikke előír. A petíció benyújtója az európai jogszabályok nem megfelelő alkalmazására 
sem panaszkodik; egyszerűen csak egy új elektromos távvezeték ellen kampányol.

Az utóbbi években Észak-Spanyolországban igen jelentős, áramtermelés terén végzett 
beruházásokra került sor. Ki kell emelni, hogy a megújulóenergia-irányelv (2009/28/EC)1

értelmében a tagállamok kötelesek növelni a megújuló energia arányát teljes bruttó 
energiafogyasztásukban, továbbá kötelesek úgy fejleszteni elektromos hálózataikat, hogy 
lehetővé váljon a megújuló forrásból származó, megnövekedett arányú elektromos áram 
felvétele. Amennyiben a kapcsolódó továbbítási és elosztási projektek ellenállásba ütköznek, 
amint az ebben az esetben is előfordul, a legnagyobb valószínűség szerint a 2011/92/EU2

(környezeti hatásvizsgálatról szóló vagy KHV-irányelv) irányelv lesz a vonatkozó európai 
jogszabály, amely azonban hamarosan felülvizsgálatra kerül. Ez volt a helyzet egy másik 
észak-spanyolországi elektromos távvezetékkel kapcsolatos, 7023/2012. számú írásbeli kérdés 
esetében is.

A petíció benyújtója nem jelzi, hogy mekkora lenne a tervezett vezeték hossza vagy 
teljesítménye, ami kihathat arra, hogy az irányelv mellékletei közül melyik alkalmazandó; 
valójában a petíció benyújtója nem állítja, hogy nem megfelelően alkalmazzák az irányelvet, 
és a tény, hogy meglehetősen pontosan ismert az útvonal, arra utal, hogy teljesül az irányelv 
szerinti azon fő eljárási követelmény, hogy a nyilvánosságot tájékoztatni kell.

A petíció lényege, hogy a petíció benyújtója szerint összeegyeztethetetlen ez a jelentős 
fejlesztés és a helyi közösség igencsak hagyományos jellege. Az irányelv rendelkezései 
alapján azonban a helyi közösség jellege nem olyan tényező, amelyet figyelembe kell venni, 
ha nincs kapcsolat jelentős és behatárolható környezeti hatással (például a népesség 
egészségére vagy a tájra gyakorolt hatás).

Következtetések
Mivel semmi konkrét utalás nem történik az uniós jogszabályok nem megfelelő 
alkalmazására, a Bizottság nem látja indokoltnak, hogy ezt az ügyet tovább vizsgálja.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-i 2009/28/EK irányelve a megújuló energiaforrásból 
előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő 
hatályon kívül helyezéséről, HL 2009 L. 140.
2 2011/92/EU irányelv (HL L 26., 2012.1.18.), az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változata.


