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Betreft: Verzoekschrift 1278/2011, ingediend door A.C.E. (Spaanse nationaliteit), over 
onteigening ten behoeve van de installatie van hoogspanningsmasten en een 
windmolenpark te Villayón (Asturië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener spreekt zijn afkeuring uit over de vergunning die de centrale overheid heeft 
afgegeven aan het energiebedrijf E.ON. Volgens zeggen is het bedrijf krachtens de 
vergunning gerechtigd tot onteigening ten behoeve van de installatie van 
hoogspanningsmasten en vervolgens van een windmolenpark in de dorpen El Sellón en 
Masenga (gemeente Villayón). Indiener merkt op dat het gebied prachtige 
natuurlandschappen kent en het woongebied vormt van een specifieke culturele en etnische 
groep, Vaqueiros de Alzada geheten, waarvan de leden hun land ontnomen zou worden. De 
Vaqueiros zijn landbouwers die zich hebben verzet tegen de onteigening, omdat hun 
broodwinning en de ecologische waarde van het gebied er onherstelbaar door zouden worden 
aangetast. Voorts stelt indiener dat windenergie niet duurzaam is en beschuldigt hij bedrijven 
ervan alleen projecten te ondernemen omdat zij daarvoor overheidssubsidies ontvangen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 maart 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 18 december 2012

Indiener wijst op de bijzondere eigenschappen en zeer traditionele levensstijl van een 
geïsoleerde gemeenschap van veehouders in Asturië. Hij is van mening dat het plan om 
vlakbij hun boerderijen een nieuwe hoogspanningslijn aan te leggen volledig indruist tegen de 
levensstijl van deze mensen.
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De Commissie merkt op dat uit de verstrekte informatie niet blijkt dat indiener rechtstreeks 
wordt getroffen door het plan waarover hij zijn beklag doet, zoals wordt geëist in artikel 227 
van het VWEU betreffende het recht een verzoekschrift in te dienen bij het Europees 
Parlement.  Er wordt evenmin beweerd dat de Europese wetgeving op onjuiste wijze wordt 
toegepast; indiener voert eenvoudigweg campagne tegen een nieuwe hoogspanningslijn.

Er zijn de afgelopen jaren zeer omvangrijke nieuwe investeringen gedaan in 
elektriciteitsopwekking in het noorden van Spanje. Er dient te worden opgemerkt dat de 
lidstaten krachtens de Richtlijn duurzame energie (2009/28/EG)1 verplicht zijn om zowel het 
aandeel van hernieuwbare energie in hun bruto-eindverbruik van energie te verhogen als, 
meer in het bijzonder, hun elektriciteitsnetten op een zodanige manier te ontwikkelen dat de 
opname van een verhoogd aandeel van elektriciteit van hernieuwbare oorsprong mogelijk 
wordt gemaakt. Wanneer de bijbehorende transmissie- en distributieprojecten op weerstand 
stuiten, zoals in dit geval, is waarschijnlijk Richtlijn 2011/92/EU2 (bekend als de 
milieueffectbeoordelingsrichtlijn of MEB-richtlijn) van toepassing, die binnenkort moet 
worden herzien. Dit was bijvoorbeeld het geval in de in schriftelijke vraag nr. 7023/2012 aan 
de orde gestelde kwesties, betreffende een andere hoogspanningslijn in het noorden van 
Spanje.

Indiener vermeldt niets over de lengte of het vermogen van de geplande lijn, hetgeen een rol 
zou kunnen spelen bij het bepalen welke van de bijlagen van de richtlijn van toepassing zou 
zijn. Bovendien stelt hij niet dat de richtlijn op onjuiste wijze wordt toegepast en wekt het feit 
dat er nauwkeurige details over de route bekend zijn de indruk dat voldaan wordt aan de 
belangrijkste procedurele vereiste krachtens de richtlijn, namelijk informatieverstrekking aan 
het publiek.

De essentie van het verzoekschrift is dat indiener een dergelijke emblematische moderne 
ontwikkeling enerzijds en het zeer traditionele karakter van de plaatselijke gemeenschap 
anderzijds als een slechte combinatie beschouwt. Het karakter van de plaatselijke 
gemeenschap is echter geen factor waarmee rekening moet worden gehouden uit hoofde van 
de richtlijn, tenzij er een verband aan te wijzen is met significante en identificeerbare 
milieueffecten (bijv. gevolgen voor de volksgezondheid of voor het landschap).

Conclusies
Aangezien er geen duidelijke aanwijzingen zijn voor een onjuiste toepassing van EU-
wetgeving, ziet de Commissie geen redenen om deze kwestie nog verder te behandelen.

                                               
1 Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en 
Richtlijn 2003/30/EG, PB 2009 L 140.
2 Richtlijn 2011/92/EU (PB L 26 van 28.1.2012), gecodificeerde versie van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd.


