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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0864/2009 af Ayoze Mariano Machín Rodríguez, spansk statsborger, 
om påståede overtrædelser af fugle- og habitatdirektivet som følge af opførelsen 
af et vandkraftværk og en vindmøllepark på øen El Hierro

1. Sammendrag

Dette er en opfordring om hjælp til at stoppe byggeriet af et vandkraftværk og en 
vindmøllepark - eller i det mindste på forhånd at foretage en undersøgelse af deres 
indvirkninger på miljøet, - angiveligt fordi det er i strid med fugle- og habitatdirektivet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. oktober 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

"Andragendet

Andrageren gør opmærksom på de negative indvirkninger på miljøet, der er forbundet med et 
projekt til fremme af vedvarende energi, navnlig vind- og vandkraft, på øen El Hierro i den 
selvstyrende region De Kanariske Øer i Spanien.

Andrageren gør opmærksom på, at projektet vil have væsentlige negative indvirkninger på 
Natura 2000-områder. Andrageren anfører, at de kompetente myndigheder bør undersøge 
andre alternativer til projektets placering samt fremme reducering af det elektriske 
energiforbrug på øen El Hierro.

Kommissionens bemærkninger
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Kommissionen har gennemgået andragerens argumenter og oplysninger vedrørende det 
pågældende projekt på baggrund af den fællesskabslovgivning på miljøområdet, som kunne 
finde anvendelse i den foreliggende sag. Den har ligeledes taget højde for tidligere tilfælde 
samt allerede kendte oplysninger om dette emne.

Det skal bemærkes, at Kommissionen har fået forelagt forespørgsel til skriftlig besvarelse E-
6014/08 vedrørende samme projekt, der har til formål at omdanne El Hierro til en 
energimæssigt selvforsynende ø på basis af vedvarende energi.

Kommissionen har henvendt sig til de spanske myndigheder for at anmode dem om deres 
kommentarer til de fremlagte kendsgerninger og anvendelsen af Fællesskabets 
miljølovgivning i sagen, navnlig forpligtelserne i direktiv 85/337/EØF1 vedrørende vurdering 
af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet.

I artikel 2 i direktiv 85/337/EØF fastsættes det, at projekter, der bl.a. på grund af deres art, 
dimensioner eller placering kan få væsentlig indvirkning på miljøet, skal undergives et krav 
om tilladelse og en vurdering af denne indvirkning, inden der gives tilladelse. 
Bestemmelserne i direktiv 85/337/EØF finder anvendelse på de projekter, der er nævnt i bilag 
I og II.

I medfør af artikel 4, stk. 1, skal projekter i bilag I undergives en vurdering af deres 
indvirkning på miljøet, undtagen i særlige tilfælde. I medfør af artikel 4, stk. 2, afgør 
medlemsstaten for projekter, der henhører under bilag II, a) med udgangspunkt i en 
undersøgelse af hvert enkelt tilfælde eller b) med udgangspunkt i grænseværdier eller kriterier 
fastsat af medlemsstaten (screeningsfasen), om projektet skal vurderes i henhold til artikel 5 
til 10. Medlemsstaterne kan beslutte at anvende begge de nævnte procedurer. Det skal 
bemærkes, at det projekt som er genstand for dette andragende, anføres i bilag II til direktiv 
85/337/EØF.

Hvad angår Fællesskabets direktiver om naturbeskyttelse: direktiv 79/409/EØF2 (fugle) og 
direktiv 92/43/EØF3 (naturtyper samt vilde dyr og planter), skal det bemærkes, at de er 
relevante i denne sag, idet projektet kan påvirke diverse Natura 2000-områder.

Det er i den forbindelse værd at notere, at det i artikel 6, stk. 3, i direktiv 92/43/EØF 
foreskrives, at alle planer eller projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige 
for lokalitetens forvaltning, men som i sig selv eller i forbindelse med andre planer og 
projekter kan påvirke en sådan lokalitet væsentligt, skal vurderes med hensyn til deres 
indvirkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne. På 
baggrund af konklusionerne af vurderingen af indvirkningerne giver de kompetente nationale 
myndigheder først deres tilslutning til en plan eller et projekt, når de har sikret sig, at den/det 
ikke skader lokalitetens integritet, og når de – hvis det anses for nødvendigt – har hørt 
offentligheden.

                                               
1 Direktiv 85/337/EØF (EFT L 175 af 5.7.1985), som ændret ved direktiv 97/11/EF (EFT L 
073 af 14.3.1997), direktiv 2003/35/EF (EUT L 156 af 25.6.2003) og direktiv 2009/31/EF 
(EUT L 140 af 5.6.2009).
2 Kodificeret ved direktiv 2009/147/EF (EUT L 20 af 26.1.2010)
3 EUT L 206 af 22.7.1992.
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Som følge af Kommissionens anmodning har de spanske myndigheder udleveret svaret fra De 
Kanariske Øers regering, navnlig afdelingen for miljø og fysisk planlægning samt afdelingen 
for beskæftigelse, industri og handel.

De spanske myndigheder forklarer, at målsætningen om at skabe et selvforvaltet bæredygtigt 
område gentages i øen El Hierros plan for bæredygtig udvikling, som blev godkendt af 
østatens myndigheder (Cabildo Insular) den 27. november 1997. Det pågældende projekt er 
omfattet af dette mål med henblik på at nå frem til en situation, hvor ca. 70-80 % af El Hierros 
elektriske energiforbrug stammer fra vedvarende energikilder.

De regionale myndigheder oplyser, at bygherren for projektet er aktieselskabet "Gorona del 
Viento, S.A.", der er repræsenteret ved øens myndigheder (Cabildo Insular de El Hierro) med 
60 %, ved De Kanariske Øers teknologiske institut med 10 % og ved elselskabet Endesa med 
30 %. Med andre ord er der tale om et selskab, der primært finansieres af offentlige midler.

De regionale myndigheder understreger, at det pågældende projekt er underlagt en formel 
procedure for miljøkonsekvensvurdering i henhold til den nationale og regionale lovgivning 
på området. Denne procedure blev afsluttet med en erklæring om projektets indvirkning på 
miljøet, som blev vedtaget af De Kanariske Øers udvalg for fysisk planlægning og miljø 
(COTMAC) på et møde den 27. juni 2008. Afgørelsen blev offentliggjort i det regionale 
officielle tidende nr. 199 af 3. oktober 2008.

I erklæringen om den miljømæssige indvirkning sammenfattes resultatet af 
miljøkonsekvensanalysen, herunder høringerne af de berørte myndigheder og offentligheden, 
de undersøgte alternativer samt de foranstaltninger, der er truffet for at forhindre eller 
begrænse projektets indvirkninger på miljøet.

De regionale myndigheder forklarer, at erklæringen om den miljømæssige indvirkning 
omfatter 18 miljømæssige betingelser med det formål at skabe beskyttelsesforanstaltninger for 
de pågældende naturområder, herunder en miljøovervågningsplan. Betingelserne er indføjet i 
den administrative godkendelse af det pågældende projekt, der fremgår af beslutningen fra 
generaldirektoratet for energi af 20. marts 2009.

De spanske myndigheder har desuden redegjort for projektets vigtigste aspekter, nemlig et 
højtliggende depot for opbevaring af vand, et lavtliggende depot, to hovedrør og yderligere 
installationer, et vandkraftværk, en vindmøllepark, fem elektriske linjer og en 
omformerstation.

De spanske myndigheder hævder, at projektet er erklæret af almen og samfundsmæssig 
interesse ved regionallov 8/2006 af 11. december 2006. Projektet indgik desuden i 
østatsplanen for forvaltning af El Hierros naturressourcer, som blev vedtaget i 2002.

Med hensyn til fællesskabsdirektiverne om naturbeskyttelse erkender de spanske 
myndigheder, at en del af projektet vil blive udført i Natura 2000-områder. Der fremhæves det 
højtliggende depot i naturområdet "Garoé" (ES0000102), der er udpeget som et særligt 
beskyttet område (SBO) for fugle og lokalitet af fællesskabsbetydning (LAF). Desuden 
nævnes det lavtliggende depot og en del af rørledningen i undergrunden i LAF "Timijiraque" 
(ES7020006). I den henseende understreger de spanske myndigheder, at der er truffet 
korrigerende foranstaltninger under vurderingen af indvirkningerne på miljøet. I øvrigt 
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indeholder erklæringen om projektets indvirkning på miljøet diverse betingelser med sigte på 
at sikre beskyttelse af og sammenhæng i Natura 2000-nettet. Opmærksomheden henledes på, 
at generaldirektoratet for De Kanariske Øers naturlige miljø er blevet hørt i denne forbindelse. 
Generaldirektoratet har rent faktisk i fortsættelse af rapport af 28. marts 2008 konkluderet, at 
projektet ikke vil have betydelige negative indvirkninger på Natura 2000-nettet. Under alle 
omstændigheder er projektets udførelse genstand for en miljøovervågning.

I lyset af ovenstående kan svaret fra de spanske myndigheder betragtes som tilfredsstillende. 
Det skal nævnes, at der blev foretaget en vurdering af det pågældende projekts indvirkninger 
på miljøet, inden der blev givet tilladelse til det. Miljømyndighederne og de forskellige 
kompetente myndigheder er blevet hørt. En række foranstaltninger er vedtaget og planlagt 
med henblik på at undgå, at projektet får negative indvirkninger på miljøet. Desuden er der 
tale om et vigtigt projekt med vedvarende energikilder, som er positivt for miljøet.

Konklusioner

Gennemgangen af sagen har ikke gjort det muligt at påvise en overtrædelse af de 
fællesskabsretlige miljøbestemmelser, der finder anvendelse i denne sag."


