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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1278/2011 dėl priverstinės ekspropriacijos siekiant statyti 
elektros perdavimo bokštus ir vėjo jėgainę Villayón (Astūrija), kurią pateikė 
Ispanijos pilietis A. C. E.

1. Peticijos santrauka

Turimomis žiniomis, turėdama leidimą bendrovė gali vykdyti priverstinę ekspropriaciją, 
siekdama El Sellón ir Masengos kaimuose (Villayón savivaldybė) statyti aukštos įtampos 
elektros perdavimo bokštus ir vėliau vėjo jėgainę. Peticijos pateikėjas pažymi, kad šio regiono 
gamtiniai kraštovaizdžiai yra gražūs, regione gyvena savitų kultūrinių tradicijų etninė grupė 
Vaqueiros de Alzada, kurios narius ketinama prievarta eksproprijuoti. Vaqueiros yra 
ūkininkai, jie priešinosi ekspropriacijai, nes tai visiškai sunaikintų jų gyvenimo šaltinius ir 
regiono aplinkos vertę. Be to, peticijos pateikėjas teigia, kad vėjo energija nėra tvari, ir kaltina 
bendroves vykdant projektus tik dėl valstybės subsidijų, kurios joms už tai skiriamos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. kovo 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gruodžio 18 d.

„Peticijos pateikėjas nurodo atskirtos gyvulių augintojų bendruomenės Astūrijoje ypatybes ir 
ypač tradicinį gyvenimo būdą. Jis mano, kad planas nutiesti naują elektros liniją prie jų 
sodybų yra gana nesuderinamas su šių žmonių gyvenimo būdu.

Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad remiantis pateikta informacija nėra aišku, jog planas, 
kuriuo skundžiasi peticijos pateikėjas, turėtų jam tiesioginio poveikio, kaip reikalaujama 
SESV 227 straipsniu dėl teisės pateikti Europos Parlamentui peticiją. Taip pat nėra pareikšta 
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įtarimų, kad Europos Sąjungos teisės aktai būtų taikomi neteisingai; peticijos pateikėjas 
tiesiog skundžiasi nauja elektros energijos linija.

Pastaraisiais metais Ispanijos šiaurėje padaryta didelių naujų investicijų į elektros energijos 
gamybą. Reikėtų nurodyti, kad pagal Atsinaujinančiosios energijos direktyvą (2009/28/EB)1

valstybės narės yra įpareigotos didinti atsinaujinančiosios energijos dalį savo bendro galutinio 
suvartojamos energijos kiekio atžvilgiu ir dar svarbiau – kurti savo elektros energijos tinklus 
taip, kad būtų sudarytos sąlygos naudoti didėjančią atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį.
Jei susijusiems elektros perdavimo ir paskirstymo projektams yra prieštaraujama, kaip šiuo 
atveju, svarbiausias Europos Sąjungos teisės aktas tikriausiai yra Direktyva 2011/92/ES2

(vadinamoji Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) direktyva), kurią netrukus reikės persvarstyti.
Pavyzdžiui, taip buvo ir problemų, nurodytų klausime raštu Nr. 7023/2012 dėl kitos elektros 
energijos linijos Ispanijos šiaurėje, atveju.

Peticijos pateikėjas nenurodo, koks būtų planuojamos linijos atstumas ar galia, o tai galėtų 
turėti įtakos sprendžiant, kurį direktyvos priedą taikyti; iš tiesų jis nereiškia įtarimų, kad 
direktyva taikoma netinkamai, o pagal tai, kad žinoma gana tiksli maršruto informacija, būtų 
galima spręsti, kad visuomenė yra informuojama pakankamai (pagrindiniai direktyva 
numatomi procedūriniai reikalavimai).

Peticijos esmė yra tokia, kad peticijos pateikėjas mato, iš vienos pusės, tokio pavyzdinio 
šiuolaikinio vystymosi, iš kitos pusės – ypač tradicinio vietos bendruomenės pobūdžio 
neatitiktį. Tačiau vietos bendruomenės pobūdis nėra veiksnys, į kurį, jei nėra sąsajų su 
reikšmingu ir akivaizdžiu poveikiu aplinkai (pvz., poveikis gyventojų sveikatai ar 
kraštovaizdžiui) privaloma atsižvelgti laikantis direktyvos.

Išvados
Kadangi nėra aiškių požymių, kad ES teisės aktai buvo taikomi netinkamai, Komisija nemato 
pagrindo toliau nagrinėti šį klausimą.“

                                               
1 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 
2003/30/EB, OL L 140, 2009 m.
2 Direktyva 2011/92/ES (OL L 26, 2012 1 28), iš dalies pakeistos Direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės 
ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo kodifikuota redakcija.


