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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Az Ayoze Mariano Machín Rodriguez, spanyol állampolgár által benyújtott 
0864/2009. számú petíció az El Hierro szigetén épített vízerőmű és 
szélerőműtelep építése kapcsán az élőhelyekről és a madarakról szóló irányelvek 
állítólagos megsértéséről 

1. A petíció összefoglalása

Ez a petíció egy vízerőmű és egy szélerőműtelep építésének leállítását, vagy legalább egy 
környezeti hatásvizsgálat elrendelését kéri, mivel állítólag az sérti az élőhelyekről és a 
madarakról szóló irányelvek rendelkezéseit.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. október 16. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A petíció

A petíció benyújtója a Spanyolországban, a Kanári-szigetek Autonóm Közösségben, El 
Hierro szigetén a megújuló energiák, nevezetesen a szél- és vízenergia előmozdítására 
irányuló beruházás negatív környezeti hatásait kifogásolja.

A petíció benyújtója az ellen emel szót, hogy a beruházás jelentős negatív hatást gyakorol a 
Natura 2000 hálózathoz tartozó természeti területekre. A petíció benyújtója jelzi, hogy az 
illetékes hatóságoknak más lehetőségeket kellene megvizsgálniuk e beruházás helyének 
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meghatározására, valamint a villamosenergia-fogyasztás csökkentésének elősegítésére El 
Hierro szigetén.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A Bizottság az alkalmazható közösségi környezetvédelmi jog fényében vizsgálta ki a petíció 
benyújtója által a kérdéses beruházásra vonatkozóan felsorakoztatott érveket és 
információkat. Figyelembe vette továbbá az ezzel az üggyel kapcsolatban már ismertté vált 
előzményeket és adatokat.

Meg kell említeni, hogy a Bizottsághoz E-6014/08. számon írásbeli választ igénylő kérdést 
nyújtottak be ugyanezzel a beruházással kapcsolatban, amely arra irányult, hogy El Hierro 
szigetét megújuló energiaforrások segítségével energetikai szempontból önellátó szigetté 
alakítsák át.

A Bizottság a spanyol hatóságokhoz fordult, hogy tegyék meg észrevételeiket az ismertetett 
tényekkel és a közösségi környezetvédelmi jognak a szóban forgó esetben történő 
alkalmazásával, különösen a 85/337/EGK1 irányelvből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban, 
melyek az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatára 
vonatkoznak.

A 85/337/EGK irányelv 2. cikke kimondja, hogy az engedély megadása előtt többek között a 
jellegüknél, méretüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva a környezetre várhatóan jelentős 
hatást gyakorló projektek esetében kötelező engedélyezési kérelmet benyújtani és 
hatásvizsgálatot végezni. A 85/337/EGK irányelv rendelkezései az irányelv I. és II. 
mellékletében felsorolt beruházásokra vonatkoznak.

A 4. cikk (1) bekezdése értelmében az I. mellékletben felsorolt projekteket – a kivételes 
esetektől eltekintve – kötelező környezeti hatásvizsgálatnak alávetni. A 4. cikk (2) bekezdése 
értelmében a II. mellékletben felsorolt projekteket az érintett tagállam határozza meg: a) 
esetenkénti vizsgálattal, vagy b) a tagállamok által megállapított küszöbértékek vagy 
szempontok alapján (screening szakasz), hogy a projektet alá kell-e vetni az 5–10. cikkeknek 
megfelelő vizsgálatnak. A tagállamok dönthetnek úgy is, hogy mindkét eljárást alkalmazzák.
Ki kell emelni, hogy a jelen ügy tárgyát képező beruházás szerepel a 85/337/EGK irányelv II. 
mellékletében.

A közösségi természetvédelmi irányelvekkel, a 79/409/EGK2 (madárvédelmi) irányelvvel és a 
92/43/EGK3 (élőhelyvédelmi) irányelvvel kapcsolatban megjegyzendő, hogy azok 
vonatkoznak erre az esetre, mivel a beruházás a Natura 2000 hálózathoz tartozó több 
természeti területet is érinthet.

E tekintetben ki kell emelni, hogy a 92/43/EGK irányelv 6. cikkének (3) bekezdése előírja, 
                                               
1 A 97/11/EK irányelvvel (HL L 73., 1997.3.14.), a 2003/35/EK irányelvvel (HL L 156., 
2003.6.25.) és a 2009/31/EK irányelvvel (HL L 140., 2009.6.5.) módosított 85/337/EGK 
irányelv (HL L 175., 1985.7.5.).
2  HL L 206., 1992.7.22.
3  Egységes szerkezetbe foglalta a 2009/147/EK irányelv (HL L 20., 2010.1.26.)
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hogy figyelembe véve az adott természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket, 
megfelelő vizsgálatot kell folytatni minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely 
nem kapcsolódik közvetlenül, illetve nem nélkülözhetetlen a természeti terület kezeléséhez, 
de akár önmagában, akár pedig más terv vagy program részeként valószínűleg jelentős 
hatással lesz arra. A természeti területre gyakorolt hatások vizsgálatának eredményét 
figyelembe véve az illetékes nemzeti hatóságok csak azután hagyják jóvá az érintett tervet 
vagy programot, ha megbizonyosodtak arról, hogy az nem fogja hátrányosan befolyásolni az 
érintett természeti terület épségét, és miután – adott esetben – kikérték a lakosság véleményét 
is.

A Bizottság kérésének eleget téve a spanyol hatóságok átadták a Kanári-szigetek kormánya, 
nevezetesen a Környezetvédelmi és Területrendezési Főosztály, illetve a Foglalkoztatási, Ipari 
és Kereskedelmi Főosztály által kidolgozott választ.

A spanyol hatóságok kifejtik, hogy az El Hierro szigetére vonatkozó Fenntartható Fejlesztési 
Tervben, melyet a szigeti hatóságok (Cabildo Insular) 1997. november 27-én hagytak jóvá, 
szerepel az önellátó terület létrehozásának célkitűzése. A szóban forgó beruházás ebbe a 
célkitűzésbe illeszkedik bele és célja, hogy El Hierro szigete villamosenergia-fogyasztásának 
körülbelül 70–80%-át megújuló energiaforrásokból származó energiából biztosítsák.

A regionális hatóságok megemlítik, hogy a beruházás támogatója a „Gorona del Viento, 
S.A.”, melynek tulajdonosai 60%-ban a sziget hatóságai (Cabildo Insular de El Hierro), 10%-
ban az Institute Technologique des Canaries (Kanári-szigeteki Technológiai Intézet) és 30%-
ban az Endesa áramszolgáltató vállalat. Más szóval egy többségében magántőkével 
rendelkező társaságról van szó.

A regionális hatóságok hangsúlyozzák, hogy a szóban forgó beruházásra vonatkozóan 
formális környezeti hatásvizsgálatot végeztek el a vonatkozó nemzeti és regionális 
jogszabályoknak megfelelően. Az eljárás végén a Kanári-szigeteki Területrendezési és 
Környezetvédelmi Bizottság (COTMAC) a 2008. június 27-én tartott ülésén környezeti 
hatásnyilatkozatot fogadott el. Ezt a határozatot a regionális hivatalos lap 2008. október 3-i 
199. számában tették közzé.

A környezeti hatásnyilatkozat összefoglalja a környezeti hatásvizsgálat, ideértve az érintett 
hatóságok és a nyilvánosság közötti konzultációk eredményét, a különböző vizsgált 
lehetőségeket, valamint e beruházás környezetre gyakorolt hatásainak kiküszöbölésére vagy 
minimalizálására hozott intézkedéseket.

A regionális hatóságok kifejtik, hogy a környezeti hatásnyilatkozat 18 környezetvédelmi 
feltételt tartalmaz, melyek az érintett természeti területek védelmére irányuló intézkedések, 
köztük egy környezetvédelmi felügyeleti terv megállapítására vonatkoznak. Ezeket a 
feltételeket a szóban forgó beruházást jóváhagyó közigazgatási engedélybe is belefoglalták, 
melyet az Energiaügyi Főigazgatóság a 2009. március 20-i határozatával adott meg.

A spanyol hatóságok a beruházás főbb jellemzőit is megvilágították, amely egy, a víz 
tárolására szolgáló felső tárolóból, egy alsó tárolóból, két fő csővezetékből és kiegészítő 
berendezésekből, egy vízerőműből, egy szélerőműparkból, öt elektromos 
csatlakozóvezetékből és egy villamos mellékállomásból áll.
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A spanyol hatóságok jelzik, hogy a beruházást a 2006. december 11-i 8/2006. számú 
regionális törvény közhasznúnak és társadalmi érdekűnek nyilvánította. A beruházást az El 
Hierro sziget természeti erőforrásainak kezelésére vonatkozó, 2002-ben elfogadott tervben is 
előirányozták.

A közösségi természetvédelmi irányelvekkel kapcsolatban a spanyol hatóságok elismerik, 
hogy a beruházás egy részét a Natura 2000 hálózathoz tartózó természeti területeken 
valósítják meg. Különösen a különleges madárvédelmi területként (KMT), valamint közösségi 
jelentőségű területként (KJT) megjelölt „Garoé” (ES0000102) természeti területen található 
felső tárolót. Az alsó tárolót és a föld alatt vezetett csővezeték egy részét a „Timijiraque” 
(ES7020006) közösségi jelentőségű területen. E tekintetben a spanyol hatóságok 
hangsúlyozzák, hogy a környezeti hatásvizsgálat során korrekciós intézkedéseket hoztak.
Ezen felül a környezeti hatásnyilatkozat különféle feltételeket állapít meg, melyek célja a 
Natura 2000 hálózat védelmének és egységességének biztosítása. Megjegyzendő, hogy a 
témával kapcsolatban kikérték a Kanári-szigeteki Természeti Környezet Főigazgatóság 
véleményét. A 2008. március 28-án kiadott jelentést követően ugyanis a Főigazgatóság 
megállapította, hogy ez a beruházás nem gyakorol majd jelentős negatív hatást a Natura 2000 
hálózatra. Mindenesetre a beruházás kivitelezése környezetvédelmi felügyelet mellett 
történik.

A fentiekre tekintettel a spanyol hatóságok válasza kielégítőnek tekinthető. Megjegyzendő, 
hogy a beruházás engedélyezése előtt környezeti hatásvizsgálatot végeztek el. A 
környezetvédelmi hatóságok és a különböző illetékes hatóságok véleményét kikérték. Egy sor 
intézkedést hoztak és irányoztak elő a beruházás környezetre gyakorolt negatív hatásainak 
elkerülésére. Másfelől a megújuló energiákra vonatkozó jelentős beruházásról van szó, amely 
környezetvédelmi szempontból kedvező.

Következtetések

Az ügyiratban szereplő adatok vizsgálata alapján nem állapítható meg az ebben az esetben 
alkalmazandó közösségi környezetvédelmi jog megsértése.


