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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0864/2009, του Ayoze Mariano Machín Rodriguez, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με ισχυρισμούς για παραβίαση των οδηγιών για τα πτηνά 
και τους οικοτόπους από την κατασκευή σταθμού παραγωγής 
υδροηλεκτρικής ενέργειας και αιολικού πάρκου στο νησί El Hierro

1. Περίληψη της αναφοράς

Πρόκειται για μια έκκληση σε βοήθεια, προκειμένου να σταματήσει η κατασκευή –ή 
τουλάχιστον να προηγηθεί της κατασκευής μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων– σταθμού 
παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας και αιολικού πάρκου, επειδή εικάζεται ότι 
παραβιάζονται οι οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Η αναφορά

Ο αναφέρων καταγγέλλει τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ενός σχεδίου για την 
προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως της αιολικής και υδροηλεκτρικής 
ενέργειας, στο νησί El Hierro, στην αυτόνομη κοινότητα των Καναρίων Νήσων της Ισπανίας.

Ο αναφέρων καταγγέλλει το γεγονός ότι το εν λόγω σχέδιο θα έχει σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο σε τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι οι αρμόδιες 
αρχές θα έπρεπε να εξετάσουν άλλες εναλλακτικές λύσεις σχετικά με τη θέση του εν λόγω 
σχεδίου, καθώς και να προωθήσουν τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο 
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νησί El Hierro.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή εξέτασε τα επιχειρήματα και τις πληροφορίες που προσκόμισε ο αναφέρων σε 
σχέση με το αμφισβητούμενο σχέδιο, υπό το πρίσμα του κοινοτικού περιβαλλοντικού δικαίου 
που θα μπορούσε να εφαρμοσθεί εν προκειμένω.  Η Επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη το 
ιστορικό καθώς και τα στοιχεία που είναι ήδη γνωστά σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην Επιτροπή υποβλήθηκε και η γραπτή ερώτηση E-6014/08 η 
οποία αφορά το ίδιο σχέδιο, στόχος του οποίου είναι να καταστήσει το El Hierro ενεργειακά 
αύταρκες νησί με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η Επιτροπή απευθύνθηκε στις ισπανικές αρχές και ζήτησε τις παρατηρήσεις τους σχετικά με 
τα γεγονότα που εκτίθενται στην αναφορά και σχετικά με την εφαρμογή του κοινοτικού 
περιβαλλοντικού δικαίου στη συγκεκριμένη περίπτωση, ειδικότερα δε όσον αφορά τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 σχετικά με την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον.

Το άρθρο 2 της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ προβλέπει ότι τα σχέδια που, ιδίως, λόγω της φύσης, 
του μεγέθους ή της θέσης τους, μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, 
πρέπει να υποβάλλονται σε διαδικασία αίτησης χορήγησης άδειας και σε εκτίμηση όσον 
αφορά τις επιπτώσεις τους πριν δοθεί η άδεια. Οι διατάξεις της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ 
εφαρμόζονται στα σχέδια που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ.

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, τα σχέδια του παραρτήματος Ι πρέπει να 
υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκτός από 
εξαιρετικές περιπτώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2, για τα σχέδια που 
υπάγονται στο παράρτημα ΙΙ, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καθορίζει: α) βάσει κατά 
περίπτωση εξέτασης, ή β) βάσει κατωτάτων ορίων ή κριτηρίων που καθορίζει το κράτος 
μέλος (στάδιο ελέγχου), κατά πόσον το έργο πρέπει να υποβληθεί σε εκτίμηση σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 έως 10. Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν εάν θα εφαρμόσουν τις δύο 
αυτές διαδικασίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην προκειμένη περίπτωση το σχέδιο 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ.

Όσον αφορά τις κοινοτικές οδηγίες σχετικά με την προστασία της φύσης: την οδηγία 
79/409/ΕΟΚ2 (για τα πτηνά) και την οδηγία 92/43/ΕΟΚ3 (για τους οικοτόπους), πρέπει να 
σημειωθεί ότι ισχύουν στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεδομένου ότι το εν λόγω σχέδιο 
δύναται να επηρεάσει διάφορες τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000.

Υπό την έννοια αυτή, πρέπει να σημειωθεί ότι το άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας 
                                               
1 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ (ΕΕ L 175 της 05.07.1985) όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
97/11/ΕΚ (ΕΕ L 073 της 14.03.1997), την οδηγία 2003/35/ΕΚ (ΕΕ L 156 της 25.06.2003) και 
την οδηγία 2009/31/ΕΚ (ΕΕ L 140 της 05.06.2009).

2  Κωδικοποιήθηκε από την οδηγία 2009/147/ΕΚ (ΕΕ L 20 της 26.01.2010)
3  ΕΕ L 206 της 22.07.1992.
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92/43/ΕΟΚ προβλέπει ότι κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση 
του τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό 
ή από κοινού με άλλα σχέδια, πρέπει να εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον 
τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του. Βάσει των συμπερασμάτων της 
εκτίμησης των επιπτώσεων, οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα συμφωνήσουν για το οικείο σχέδιο 
μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου 
πρόκειται και, ενδεχομένως, αφού εκφρασθεί πρώτα η δημόσια γνώμη.

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, οι ισπανικές αρχές διαβίβασαν την απάντηση που 
συνέταξε η κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων, και ειδικότερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Χωροταξίας, καθώς και το Υπουργείο Απασχόλησης, Βιομηχανίας και Εμπορίου.

Οι ισπανικές αρχές εξήγησαν ότι το σχέδιο αειφόρου ανάπτυξης του νησιού El Hierro, που 
εγκρίθηκε από τις αρχές του νησιού (Cabildo Insular) στις 27 Νοεμβρίου 1997, αποσκοπεί 
στη δημιουργία μιας αυτόνομης, βιώσιμης περιφέρειας. Το εν λόγω σχέδιο εντάσσεται στο 
πλαίσιο αυτού του στόχου, με σκοπό να διασφαλισθεί ότι το 70-80% περίπου της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού El Hierro θα προέρχεται από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας.

Οι περιφερειακές αρχές επισημαίνουν ότι ο ανάδοχος του έργου είναι η ανώνυμη εταιρεία 
«Gorona del Viento, S.A.», η οποία εκπροσωπείται από τις αρχές του νησιού (Cabildo Insular 
de El Hierro) κατά ποσοστό 60%, από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας των Καναρίων Νήσων κατά 
10% και από την εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Endesa κατά 30%. Με άλλα λόγια, πρόκειται 
για μια εταιρεία δημοσίου κεφαλαίου κατά πλειοψηφία.

Οι περιφερειακές αρχές υπογραμμίζουν ότι το εν λόγω σχέδιο υποβλήθηκε σε επίσημη 
διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με τη συναφή εθνική και 
περιφερειακή νομοθεσία. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε με τη δήλωση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (ΔΠΕ), η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος 
των Καναρίων Νήσων (COTMAC) κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 27 
Ιουνίου 2008.  Η εν λόγω απόφαση δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της περιφέρειας, 
αριθ. φύλλου 199 της 3ης Οκτωβρίου 2008.

Η εν λόγω δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων συνοψίζει το αποτέλεσμα της διαδικασίας 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των διενεργηθεισών 
διαβουλεύσεων με τις ενεχόμενες αρχές και το κοινό, των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων 
που μελετήθηκαν, καθώς και των ληφθέντων μέτρων για την αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων του συγκεκριμένου έργου στο περιβάλλον.

Οι περιφερειακές αρχές διευκρινίζουν ότι η δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιέχει 
18 περιβαλλοντικούς όρους που αποσκοπούν στη θέσπιση μέτρων προστασίας των εν λόγω 
φυσικών τόπων, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου περιβαλλοντικής εποπτείας. Οι εν λόγω 
όροι συμπεριλήφθηκαν στη διοικητική εξουσιοδότηση που εγκρίνει το εν λόγω σχέδιο, η 
οποία χορηγήθηκε με την απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της 20ής Μαρτίου 
2009.

Οι ισπανικές αρχές διευκρίνισαν επίσης τα κύρια χαρακτηριστικά του σχεδίου, που 
περιλαμβάνουν μια υψηλή δεξαμενή για την αποθήκευση νερού, μια χαμηλή δεξαμενή, δύο 
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κύριους σωλήνες και βοηθητικές εγκαταστάσεις, έναν σταθμό παραγωγής υδροηλεκτρικής 
ενέργειας, ένα αιολικό πάρκο, πέντε γραμμές σύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας και έναν 
υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ισπανικές αρχές επεσήμαναν ότι το εν λόγω σχέδιο χαρακτηρίσθηκε έργο κοινής ωφέλειας 
και κοινωνικού ενδιαφέροντος κατά τον περιφερειακό νόμο 8/2006 της 11ης Δεκεμβρίου 
2006. Το έργο προβλεπόταν επίσης στο σχέδιο διαχείρισης φυσικών πόρων του νησιού El 
Hierro, που εγκρίθηκε το 2002.

Όσον αφορά τις κοινοτικές οδηγίες σχετικά με την προστασία της φύσης, οι ισπανικές αρχές 
αναγνωρίζουν ότι μέρος του σχεδίου θα εκτελεστεί εντός τοποθεσιών που έχουν 
συμπεριληφθεί στο δίκτυο Natura 2000. Ειδικότερα, η υψηλή δεξαμενή θα κατασκευαστεί 
στον φυσικό χώρο «Garoé» (ES0000102) ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί ζώνη ειδικής 
προστασίας των πτηνών (ΖΕΠΠ) καθώς και τόπος κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ). Η χαμηλή 
δεξαμενή και ένα τμήμα του αγωγού θα κατασκευαστούν, υπογείως, στον ΤΚΣ «Timijiraque» 
(ES7020006). Εν προκειμένω, οι ισπανικές αρχές επισημαίνουν ότι ελήφθησαν διορθωτικά 
μέτρα κατά τη διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επίσης, η ΔΠΕ θέτει 
διάφορους όρους που αποσκοπούν στη διασφάλιση της προστασίας και της συνοχής του 
δικτύου Natura 2000. Πρέπει να σημειωθεί ότι επί του συγκεκριμένου ζητήματος 
πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με τη Γενική Διεύθυνση Φυσικού Περιβάλλοντος των 
Καναρίων Νήσων. Μάλιστα, έπειτα από την έκθεση που εκδόθηκε στις 28 Μαρτίου 2008, η 
Γενική Διεύθυνση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το εν λόγω σχέδιο δεν θα έχει σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στο δίκτυο Natura 2000. Εν πάση περιπτώσει, η εκτέλεση του σχεδίου 
υπόκειται σε περιβαλλοντική εποπτεία.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η απάντηση των ισπανικών αρχών μπορεί να θεωρηθεί 
ικανοποιητική.  Πρέπει να σημειωθεί ότι το εν λόγω σχέδιο υποβλήθηκε σε διαδικασία 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από την έγκρισή του. Πραγματοποιήθηκε 
διαβούλευση με τις περιβαλλοντικές αρχές και τις διάφορες αρμόδιες αρχές. Εγκρίθηκαν και 
προβλέφθηκαν πολλά μέτρα προκειμένου να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις του εν 
λόγω έργου στο περιβάλλον. Εξάλλου, πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, το οποίο θα έχει θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Συμπεράσματα

Από την ανάλυση των στοιχείων του φακέλου δεν είναι δυνατόν να συναχθεί το συμπέρασμα 
ότι υφίσταται εν προκειμένω παραβίαση του εφαρμοστέου κοινοτικού περιβαλλοντικού 
δικαίου.


