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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1278/2011, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais A.C.E., 
par īpašuma piespiedu atsavināšanu elektropārvades torņu un vēja 
ģeneratoru parka būves dēļ Villayón (Astūrija)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ziņo par atļauju, ko centrālā valdība piešķīrusi enerģētikas 
uzņēmumam E.ON. Saskaņā ar minēto atļauju uzņēmums piespiedu kārtā drīkst atsavināt 
īpašumus, lai El Sellón un Masenga ciemos (Villayón pašvaldības teritorijā) būvētu 
augstsprieguma elektroenerģijas pārvades torņus un pēc tam — vēja ģeneratoru parku. 
Lūgumraksta iesniedzējs atzīmē, ka šajā teritorijā ir skaista ainava un tajā dzīvo īpatna 
kultūras un etniskā grupa, kas zināma kā Vaqueiros de Alzada, kuras locekļiem piespiedu 
kārtā paredzēts atsavināt īpašumus. Vaqueiros ir zemnieki un protestē pret atsavināšanu, jo ar 
to pilnīgi tiks iznīcināti viņu iztikas līdzekļi un šīs teritorijas vides vērtība. Vēl lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka vēja enerģija nav ilgtspējīga, un apsūdz uzņēmumus, ka tie meklē 
projektus tikai tādēļ, lai saņemtu valsts subsīdijas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 8. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 18. decembrī

Lūgumraksta iesniedzējs uzsver Astūrijas lopkopju izolētās kopienas īpašās iezīmes un 
izteikti tradicionālo dzīvesveidu. Viņš uzskata, ka plānotā jaunas elektrolīnijas izveide netālu 
no to dzīvesvietas nav savienojama ar šo iedzīvotāju dzīvesveidu.

Komisija uzsver, ka no sniegtās informācijas nav skaidrs, vai plānotā darbība, par kuru 
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lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, viņu ietekmē tieši, kā prasīts LESD 227. pantā par tiesībām 
iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentam. Turklāt nav pierādījumu par nepareizi 
piemērotiem Eiropas tiesību aktiem; lūgumraksta iesniedzējs vienkārši sāk kampaņu pret 
jaunu elektrolīniju.

Pēdējos gados ir veikti ļoti būtiski jauni ieguldījumi elektroenerģijas ražošanā Spānijas 
ziemeļos. Jānorāda, ka saskaņā ar Atjaunojamu energoresursu direktīvu (2009/28/EK)1

dalībvalstīm jāpalielina atjaunojamu energoresursu īpatsvars to bruto enerģijas galapatēriņā 
un īpaši jāattīsta to elektrības tīkli tā, lai būtu iespējams izmantot atjaunojamu energoresursu 
pieaugošo īpatsvaru. Ja tiek izrādīta pretestība šādiem pārvades un sadales projektiem, kā tas 
ir šajā gadījumā, visticamāk, atbilstošais Eiropas tiesību akts ir Direktīva 2011/92/ES2

(Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva jeb IVN direktīva), kas drīz tiks pārskatīta. 
Piemēram, šāds gadījums bija rakstiskajā jautājumā Nr. 7023/2012 par citu elektrolīniju 
Spānijas ziemeļos.

Lūgumraksta iesniedzējs nenorāda plānotās līnijas aptverto attālumu vai nominālo jaudu, kas 
radītu ietekmi, uz kuru attiektos kāds no direktīvas pielikumiem; turklāt lūgumraksta 
iesniedzējs vispār neapstiprina, ka direktīva tiktu piemērota nepareizi, un fakts, ka ir zināma 
diezgan precīza informācija par līnijas maršrutu, norāda, ka ir apmierinātas šīs direktīvas 
galvenās procesuālās prasības — publiski pieejamas informācijas nodrošināšana.

Lūgumrakstā galvenā uzmanība ir vērsta uz to, ka lūgumraksta iesniedzējs novērojis 
neatbilstību starp šādu simbolisku moderno attīstību, no vienas puses, un kopienas īpaši 
tradicionālo raksturu, no otras puses. Tomēr saskaņā ar direktīvas noteikumiem vietējās 
kopienas iezīmes nav vērā ņemams faktors gadījumā, ja tam nav nekādas saistības ar būtisku 
un nosakāmu ietekmi uz vidi (piem., ietekmi uz iedzīvotāju veselību vai ainavu).

Secinājumi
Tā kā trūkst pamatotas norādes par ES tiesību aktu nepareizu piemērošanu, Komisija neredz 
pamatojumu šā jautājuma turpmākai izskatīšanai.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīva 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK (OV L 140, 
5.6.2009.)
2 Grozītā Direktīva 2011/92/ES (OV L 26, 28.1.2012.), kodificētā versija Direktīvai 85/337/EEK par dažu 
sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu.


