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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0864/2009 dėl tariamo Paukščių ir Buveinių direktyvų pažeidimo 
El Hiero saloje statant hidroelektrinę ir vėjo jėgainę, kurią pateikė Ispanijos 
pilietis Ayoze Mariano Machín Rodriguez

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo padėti sustabdyti hidroelektrinės ir vėjo jėgainės statybas, nes jomis 
pažeidžiamos Paukščių ir Buveinių direktyvos, arba prieš tai bent jau atlikti poveikio aplinkai 
vertinimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. spalio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjas informuoja apie atsinaujinančiosios energijos projekto, būtent vėjo 
jėgainės ir hidroelektrinės statybų El Hiero saloje, autonominiame Kanarų salų regione 
(Ispanija), neigiamą poveikį aplinkai.

Peticijos pateikėjas praneša, kad šis projektas turės didelį neigiamą poveikį tinklui 
„Natura 2000“ priklausančioms teritorijoms. Peticijos pateikėjas nurodo, kad kompetentingos 
valdžios institucijos turėtų ištirti, kur kitur galėtų būti vykdomas šis projektas, ir skatinti El 
Hiero saloje elektros energijos naudoti mažiau.
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Komisijos pastabos dėl peticijos

Komisija, atsižvelgdama į taikytiną Bendrijos aplinkos apsaugos teisę, išnagrinėjo peticijos 
pateikėjo argumentus ir atsiųstą informaciją, susijusią su šiuo projektu.  Komisija taip pat 
atsižvelgė į ankstesnius atvejus ir į jau žinomus su šiuo klausimu susijusius duomenis.

Reikėtų pabrėžti, kad Komisijai buvo pateiktas su šiuo projektu susijęs klausimas raštu Nr. E-
6014/08 siekiant užtikrinti, kad El Hiero sala taptų pajėgi savarankiškai apsirūpinti energija iš 
atsinaujinančiosios energijos šaltinių.

Komisija kreipėsi į Ispanijos valdžios institucijas, prašydama pateikti pastabas dėl nurodytų 
faktų ir Bendrijos aplinkos apsaugos teisės taikymo šiuo atveju, ypač dėl prievolių, tenkančių 
pagal Direktyvą 85/337/EEB1 dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo.

Direktyvos 85/337/EEB 2 straipsnyje nurodyta, kad prieš duodant sutikimą projektams, 
galintiems daryti reikšmingą poveikį aplinkai, inter alia, dėl savo pobūdžio, masto ar vietos, 
turi būti atliekamas poveikio aplinkai vertinimas.  Direktyvos 85/337/EEB nuostatos taikomos 
projektams, nurodytiems šios direktyvos I ir II prieduose.

Remiantis 4 straipsnio 1 dalimi, I priede išvardytų rūšių projektams privaloma atlikti poveikio 
aplinkai vertinimą, išskyrus ypatingus atvejus.  Remiantis 4 straipsnio 2 dalimi, II priede 
išvardytų projektų atveju susijusi valstybė narė nusprendžia: a) išnagrinėjusi kiekvieną atvejį 
arba b) pagal valstybės narės nustatytas ribas ar kriterijus (tikrinimo (angl. screening) etapas), 
ar projektas turi būti vertinamas pagal 5–10 straipsnius. Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
abi procedūras.  Reikėtų pažymėti, kad šis projektas paminėtas Direktyvos 85/337/EEB 
II priede.

Pažymėtina, kad Bendrijos gamtos apsaugos direktyvos, būtent  Direktyva 79/409/EEB2

(Paukščių direktyva) ir Direktyva 92/43/EEB3 (Buveinių direktyva), šiuo atveju yra tinkamos, 
nes šis projektas gali daryti poveikį įvairioms tinklui „Natura 2000“ priklausančioms 
teritorijoms.

Taigi pažymėtina, jog Direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad bet kokiems 
planams ir projektams, tiesiogiai nesusijusiems arba nebūtiniems teritorijos tvarkymui, bet 
galintiems ją reikšmingai paveikti individualiai arba kartu su kitais planais arba projektais, 
turi būti atliekamas jų galimo poveikio teritorijai įvertinimas.  Atsižvelgdamos į poveikio 
vertinimo išvadas, kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos planą ar projektą leidžia 
įgyvendinti tik tuomet, kai įsitikina, kad juo nebus pakenkta visai susijusiai teritorijai ir, jei 
reikia, atsižvelgia į visuomenės nuomonę.

                                               
1 Direktyva 85/337/EEB (OL L 175, 1985 7 5), su pakeitimais, padarytais Direktyva 
97/11/EB (OL L 073, 1997 3 14), Direktyva 2003/35/EB (OL L 156, 2003 6 25) ir Direktyva 
2009/31/EB (OL L 140, 2009 6 5).
2  Kodifikuota Direktyva 2009/147/EB (OL L 20, 2010 1 26).
3  OL L 206, 1992 7 22.
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Gavusios Komisijos prašymą, Ispanijos valdžios institucijos pateikė Kanarų salų vyriausybės 
parengtą atsakymą, prie kurio daugiausia prisidėjo Aplinkos apsaugos ir teritorijos planavimo 
departamentas bei Užimtumo, pramonės ir prekybos departamentas.

Ispanijos valdžios institucijos aiškina, kad El Hiero salos Tvaraus vystymosi planu, kurį 
1997 m. lapkričio 27 d. patvirtino salos valdžios institucijos (isp. Cabildo Insular), dar kartą 
siekiama įgyvendinti tikslą užtikrinti, kad teritorija savarankiškai apsirūpintų energija.  
Aptariamas projektas grindžiamas šiuo tikslu: siekiama apie 70–80 proc. suvartojamos 
elektros energijos gauti iš El Hiero salos atsinaujinančiųjų energijos išteklių.

Regioninės valdžios institucijos nurodo, kad projekto sumanytoja yra akcinė bendrovė 
„Gorona del Viento, S.A“, atstovaujama salos valdžios institucijų (isp. Cabildo Insular de El 
Hierro), kurioms priklauso 60 proc. bendrovės akcijų, Kanarų salų technologijų instituto (jam 
priklauso 10 proc. akcijų) ir elektros įmonės „Endesa“ (30 proc. akcijų).  Kitaip tariant, tai 
įmonė, kurios didžioji kapitalo dalis priklauso valstybei.

Regioninės valdžios institucijos pabrėžia, kad pagal susijusius nacionalinius ir regioninius 
teisės aktus atlikta oficiali aptariamo projekto poveikio aplinkai vertinimo procedūra.  Atlikus 
šią procedūrą Kanarų salų teritorijos planavimo ir aplinkos apsaugos komitetas (COTMAC) 
2008 m. birželio 27 d. posėdyje priėmė poveikio aplinkai deklaraciją (PAD). Šis sprendimas 
paskelbtas 2008 m. spalio 3 d. regiono oficialiajame leidinyje Nr. 199.

Šioje PAD pateikiami poveikio aplinkai vertinimo rezultatai, įskaitant konsultacijas su 
susijusiomis valdžios institucijomis ir visuomene, išnagrinėtus įvairius alternatyvius 
sprendimus, taip pat priimtas priemones, kuriomis bus siekiama išvengti šio projekto poveikio 
aplinkai arba jį mažinti.

Regioninės valdžios institucijos aiškina, kad į PAD įtraukta 18 aplinkos apsaugos sąlygų, 
kuriomis siekiama sukurti susijusių natūralių gamtinių zonų apsaugos priemones, įskaitant 
aplinkos stebėsenos planą.  Šios sąlygos buvo įtrauktos į administracinį leidimą, kuriuo 
patvirtintas šis projektas ir kurį 2009 m. kovo 20 d. suteikė Energetikos generalinis 
direktoratas.

Ispanijos valdžios institucijos taip pat paaiškino pagrindinius projekto aspektus: projektą 
sudaro didesnė vandens saugykla, mažesnė saugykla, du pagrindiniai vamzdžiai ir priedų 
įranga, hidroelektrinė, vėjo jėgainė, penkios elektros linijos ir požeminė elektros stotis.

Ispanijos valdžios institucijos nurodo, kad šis projektas 2006 m. gruodžio 11 d. Regiono 
įstatymu Nr. 8/2006 paskelbtas naudingu visuomenei ir svarbiu socialiniu požiūriu. Projektas 
taip pat numatytas 2002 m. priimtame El Hiero salos gamtos išteklių valdymo plane.

Remdamosi Bendrijos gamtos apsaugos direktyvomis, Ispanijos valdžios institucijos 
pripažįsta, kad dalis projekto bus įgyvendinama tinklui „Natura 2000“ priklausančiose 
teritorijose. Visų pirma kalbama apie didesnę saugyklą natūralioje gamtinėje zonoje „Garoé“ 
(ES0000102), kuri yra Speciali paukščių apsaugos zona (pranc. ZPS) ir Bendrijos svarbos 
teritorija (BST).  Mažesnė požeminė saugykla ir požeminio vamzdyno dalis bus įrengiamos 
Bendrijos svarbos teritorijoje „Timijiraque“ (ES7020006).  Šiuo klausimu Ispanijos valdžios 
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institucijos pabrėžia, kad atliekant poveikio aplinkai vertinimą buvo priimtos taisomosios 
priemonės.  Be to, poveikio aplinkai deklaracijoje nustatomos įvairios sąlygos, kuriomis 
siekiama užtikrinti tinklo „Natura 2000“ apsaugą ir nuoseklumą. Reikia pažymėti, kad šiuo 
klausimu konsultuotasi su Kanarų salų aplinkos generaliniu direktoratu. Iš tiesų 2008 m. kovo 
28 d. pateiktoje ataskaitoje prieita prie išvados, kad šis projektas nedarys neigiamo poveikio 
tinklui „Natura 2000“. Bet kuriuo atveju stebima, ar įgyvendinat projektą nekenkiama 
aplinkai.

Atsižvelgiant į pateiktą informaciją, Ispanijos valdžios institucijų atsakymas gali būti 
laikomas patenkinamu.  Reikia pabrėžti, kad prieš patvirtinant šį projektą, buvo atliktas 
poveikio aplinkai vertinimas.  Konsultuotasi su aplinkos apsaugos valdžios institucijomis ir 
įvairiomis kompetentingomis valdžios institucijomis.  Siekiant išvengti neigiamo šio projekto 
poveikio aplinkai, priimta ir numatyta priimti įvairių priemonių.  Be to, tai yra svarbus 
atsinaujinančiosios energijos projektas, kuris naudingas aplinkai.

Išvados

Išnagrinėjus duomenis paaiškėjo, kad šiuo atveju Bendrijos aplinkos apsaugos teisė nėra 
pažeidžiama.“


