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Ref.: Petiția nr. 1278/2011 adresată de A.C.E., de cetățenie spaniolă, privind 
exproprierea forțată în scopul înființării unor turnuri de transmisie și a unui parc 
eolian în Villayón (Asturia)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă autorizația acordată de guvernul central companiei de energie E.ON. Se 
pare că autorizația permite companiei să exproprieze în mod forțat pentru a înființa turnuri de 
transmisie de înaltă tensiune și, ulterior, un parc eolian în localitățile El Sellón și Masenga 
(municipalitatea Villayón). Petiționarul menționează faptul că peisajele naturale ale zonei sunt 
frumoase și găzduiesc un grup etnic și cultural distinct, cunoscut sub denumirea de Vaqueiros 
de Alzada, ai cărei membri ar fi expropriați forțat. Membrii grupului Vaqueiros sunt fermieri 
care s-au opus exproprierii, deoarece astfel s-ar eroda complet nivelul lor de trai și valoarea 
ecologică a zonei. În plus, petiționarul menționează faptul că energia eoliană nu este durabilă 
și acuză companiile de faptul că doresc proiecte doar pentru că primesc subvenții de stat 
pentru realizarea acestora.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 martie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 18 decembrie 2012

Petiționarul descrie particularitățile și stilul de viață cu un pronunțat caracter tradițional ale 
unei comunități izolate de crescători de animale din Asturia. Acesta consideră că planul de 
construcție a unei noi linii de energie electrică în apropierea gospodăriilor lor este în mare 
măsură incompatibil cu modul de viață al acestor persoane.
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Comisia constată faptul că, din informațiile furnizate, nu reiese în mod evident că petiționarul 
este direct afectat de planul pe care îl contestă, conform dispozițiilor articolului 227 din TFUE 
privind dreptul de a adresa o petiție Parlamentului European. De asemenea, nu se reclamă nici 
o aplicare incorectă a legislației europene: petiționarul pur și simplu militează împotriva unei 
noi linii de energie electrică.

În ultimii ani, producția de energie electrică în nordul Spaniei a făcut obiectul unor investiții 
noi, considerabile. Ar trebui subliniat faptul că, în conformitate cu Directiva privind energia 
regenerabilă (2009/28/CE)1, statele membre sunt obligate atât să crească ponderea energiei 
din surse regenerabile în consumul final brut de energie, cât și, în special, să își dezvolte 
propriile rețele de energie electrică în așa fel încât să permită absorbția unei părți tot mai mari 
de energie electrică de origine regenerabilă. În cazul în care proiectele conexe de transmisie și 
distribuție întâmpină rezistență, cum se întâmplă în cazul de față, legislația europeană cu cel 
mai ridicat nivel de relevanță este Directiva 2011/92/UE2 (cunoscută drept „Directiva privind 
evaluarea impactului asupra mediului” sau „Directiva EIM”), care va face, în curând, obiectul 
unei revizuiri. Este ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, în chestiunile reclamate în întrebarea cu 
solicitare de răspuns scris 7023/2012, referitoare la o altă linie de energie electrică din nordul 
Spaniei.

Petiționarul nu precizează care ar fi distanța acoperită sau puterea nominală a liniei 
planificate, aspecte care ar putea avea un impact vizat de anexele la directivă; de fapt, acesta 
nu acuză efectiv că directiva ar fi aplicată incorect, iar faptul că detaliile mai degrabă precise 
ale traseului sunt cunoscute ar părea să sugereze că cerințele privind informarea publicului –
principalele cerințe procedurale stipulate în directivă – au fost satisfăcute.

Esența petiției o reprezintă faptul că petiționarul observă o incompatibilitate între o astfel de 
dezvoltare modernă emblematică, pe de o parte, și caracterul profund tradițional al 
comunității locale, pe de altă parte. Cu toate acestea, caracterul comunității locale nu este un 
factor care trebuie luat în considerare, conform dispozițiilor directivei, dacă nu există o 
legătură cu impacturile semnificative și identificabile asupra mediului (de exemplu, impactul 
asupra sănătății populației sau asupra peisajului).

Concluzie
În lipsa unor informații solide care să indice aplicarea incorectă a dreptului UE, Comisia nu 
consideră justificat să urmărească în continuare această chestiune.

                                               
1 Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE, 
JO 2009 L 140.
2 Directiva 2011/92/UE (JO L 26, 28.1.2012), versiune codificată a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, astfel cum a fost modificată.


