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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1278/2011, którą złożył A.C.E. (Hiszpania) w sprawie 
przymusowego wywłaszczenia w celu wzniesienia słupów przesyłowych 
oraz farmy wiatrowej w Villayón (Asturia)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że rząd centralny wydał przedsiębiorstwu energetycznemu 
E.ON. pozwolenie rzekomo umożliwiające temu przedsiębiorstwu przeprowadzenie 
przymusowych wywłaszczeń w celu ustawienia słupów przesyłowych wysokiego napięcia, a 
następnie zbudowania farmy wiatrowej w miejscowościach El Sellón i Masenga (gmina 
Villayón). Składający petycję informuje, że krajobrazy naturalne na tym obszarze są piękne, a 
teren ten zamieszkuje odrębna grupa kulturowa i etniczna o nazwie vaqueiros de alzada, 
której członkowie zostaną objęci przymusowymi wywłaszczeniami. Vaqueiros to hodowcy 
bydła, którzy sprzeciwiają się wywłaszczeniom, ponieważ doprowadzą one do całkowitego 
zniszczenia źródeł ich utrzymania oraz wartości przyrodniczej tego obszaru. Składający 
petycję stwierdza ponadto, że energetyka wiatrowa nie ma zrównoważonego charakteru, i 
zarzuca, że przedsiębiorstwa starają się realizować takie przedsięwzięcia tylko dlatego, że 
otrzymują na to dotacje od państwa.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 marca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 18 grudnia 2012 r.

Składający petycję podkreśla szczególne cechy i bardzo tradycjonalny styl życia odrębnej 
społeczności hodowców bydła w Asturii. Uważa on, że wzniesienie nowej linii elektrycznej w 
pobliżu ich gospodarstw jest zupełnie nie do pogodzenia ze stylem życia tych ludzi. 
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Komisja stwierdza, że według otrzymanych informacji, nie jest jasne, czy plan, o którym 
mowa w petycji, dotyczy bezpośrednio składającego petycję, tak ja wymaga tego art. 227 
TFUE w sprawie prawa kierowania petycji do Parlamentu Europejskiego.  Nic nie wskazuje 
też na to, aby prawodawstwo europejskie było nieprawidłowo stosowane: składający petycję 
po prostu toczy kampanię przeciwko nowej linii elektrycznej.

W ostatnich latach dokonano na północy Hiszpanii wielu ważnych inwestycji w sektorze 
wytwarzania energii elektrycznej. Należy podkreślić, że zgodnie z dyrektywą w sprawie 
odnawialnych źródeł energii (2009/28/WE)1 państwa członkowskie są zobowiązane 
zwiększyć udział energii odnawialnej w ostatecznym zużyciu energii brutto, a w 
szczególności rozwijać sieci energetyczne tak, aby umożliwić coraz większe stosowanie 
energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Jeżeli związane z tym przedsięwzięcia dotyczące 
przesyłu i dystrybucji napotykają przeszkody, jak dzieje się w niniejszym przypadku, 
prawodawstwem europejskim mającym zastosowanie jest dyrektywa 2011/92/UE2 (znana 
jako dyrektywa w sprawie oddziaływania na środowisko lub dyrektywa OOŚ), która zostanie 
wkrótce poddana przeglądowi. Stało się tak mianowicie w sprawach poruszonych w pytaniu 
pisemnym 7023/2012 dotyczącym innej linii elektrycznej w północnej Hiszpanii.

Składający petycje nie podaje, jaka byłaby odległość od planowanej linii lub wydajność 
znamionowa tej linii, co miałoby mieć znaczenie, aby określić, który załącznik dyrektywy ma 
zastosowanie. W rzeczywistości nie twierdzi on, że dyrektywa jest nieprawidłowo stosowana, 
a fakt, że znane są dość konkretne informacje o przebiegu linii wskazuje na to, że główny 
wymóg proceduralny przewidziany w dyrektywie – udzielenie społeczeństwu informacji –
został spełniony.

Głównym problemem poruszonym w petycji jest fakt, że składający petycję uważa taki 
emblematyczny nowoczesny projekt w zakresie rozwoju za niezgodny z głęboko 
zakorzenionym w tradycji sposobem życia lokalnej społeczności. Według przepisów 
dyrektywy jednak sposób życia lokalnej społeczności nie jest czynnikiem, który należy brać 
pod uwagę, jeżeli dany projekt nie ma znaczącego i zauważalnego wpływu na środowisko 
(np. gdyby projekt miał wpływ na zdrowie ludności lub na krajobraz). 

Podsumowanie
W związku z brakiem solidnej podstawy wskazującej na nieprawidłowe stosowanie prawa 
UE, Komisja nie sądzi, aby dalsze zajmowanie się tą sprawą było uzasadnione.

                                               
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE 
oraz 2003/30/WE.

2 Dyrektywa 2011/92/UE  (Dz.U. L 26 z 28.1.2012), ujednolicona i zmieniona wersja dyrektywy 85/337/EWG w 
sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.


