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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji nr 0864/2009, którą złożył Ayoze Mariano Machín Rodriguez 
(Hiszpania) w sprawie zarzutu pogwałcenia dyrektyw ptasiej i siedliskowej 
za sprawą budowy elektrowni wodnej oraz farmy wiatrowej na wyspie El 
Hierro

1. Streszczenie petycji

Apel ten ma na celu powstrzymanie budowy – a przynajmniej doprowadzenie do 
przeprowadzenia wcześniejszego badania oddziaływania na środowisko – elektrowni wodnej i 
farmy wiatrowej, rzekomo ponieważ naruszają one dyrektywy ptasią i siedliskową.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 października 2009 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Petycja

Składający petycję zawiadamia o negatywnych skutkach, jakie może wywrzeć na środowisko 
przedsięwzięcie propagujące energię ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza wiatrową i 
hydroelektryczną, na wyspie El Hierro w autonomicznym regionie Wyspy Kanaryjskie, w 
Hiszpanii.

Składający petycję zawiadamia, że przedmiotowe przedsięwzięcie będzie miało negatywny 
wpływ na tereny należące do sieci Natura 2000. Składający petycję zaznacza, że właściwe 
władze powinny zbadać inne możliwe lokalizacje dla tego przedsięwzięcia, a także 
propagować zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na wyspie El Hierro.
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Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja rozpatrzyła argumenty i informacje dostarczone przez składającego petycję w 
związku z przedmiotowym przedsięwzięciem w świetle prawa wspólnotowego w dziedzinie 
ochrony środowiska, które to prawo może mieć zastosowanie w przedmiotowej sprawie. 
Komisja wzięła również pod uwagę fakty poprzedzające i informacje, które w tej sprawie 
były już znane.

Należy zauważyć, że Komisja rozpatrywała pytanie pisemne E-6014/08 dotyczące tego 
samego przedsięwzięcia mającego na celu przekształcenie wyspy El Hierro w wyspę 
samowystarczalną z punktu widzenia zaopatrzenia w energię pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych.

Komisja zwróciła się do władz Hiszpanii o przekazanie uwag odnośnie do przedstawionych 
faktów, jak również zastosowania w przedmiotowej sprawie prawa wspólnotowego w 
dziedzinie ochrony środowiska, a zwłaszcza odnośnie do obowiązków wynikających z 
dyrektywy 85/337/EWG1w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne.

W art. 2 dyrektywy 85/337/EWG przewiduje się, że przedsięwzięcia mogące znacząco 
oddziaływać na środowisko naturalne, między innymi z powodu ich charakteru, rozmiarów 
lub lokalizacji, podlegają wymaganiom w celu uzyskania zezwolenia na inwestycję i ocenie w 
odniesieniu do ich skutków przed udzieleniem zezwolenia. Przepisy dyrektywy 85/337/EWG 
mają zastosowanie do przedsięwzięć wymienionych w załącznikach I i II do dyrektywy.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 przedsięwzięcia wymienione w załączniku I podlegają obowiązkowo 
ocenie oddziaływania na środowisko, z wyjątkiem przypadków szczególnych. Zgodnie z art. 
4 ust. 2, w odniesieniu do przedsięwzięć wymienionych w załączniku II, dane państwo 
członkowskie określa za pomocą a) badania indywidualnego lub b) progów lub kryteriów 
ustalonych przez państwo członkowskie (screening), czy przedsięwzięcie podlega ocenie 
zgodnie z art. 5–10. Państwa członkowskie mogą postanowić o stosowaniu obydwu procedur. 
Należy zauważyć, że przedsięwzięcie, o którym mowa w tym przypadku, należy do kategorii 
wymienionych w załączniku II do dyrektywy 85/337/EWG.

W odniesieniu do dyrektyw wspólnotowych w dziedzinie ochrony środowiska – dyrektywa 
79/409/EWG2(dyrektywa ptasia) i dyrektywa 92/43/EWG3(dyrektywa siedliskowa) – należy 
zauważyć, że mają one zastosowanie w tym przypadku w związku z tym, że przedmiotowe 
przedsięwzięcie może mieć wpływ na różne tereny należące do sieci Natura 2000.

Należy także zauważyć, że w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG przewidziano, iż każdy plan 
lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne do 

                                               
1 Dyrektywa 85/337/EWG (Dz.U. L 175 z 5.7.1985) zmieniona dyrektywą 97/11/WE (Dz.U. L 073 z 

14.3.1997), dyrektywą 2003/35/WE (Dz.U. L 156 z 25.6.2003) oraz dyrektywą 2009/31/WE (Dz.U. L 140 z 
5.6.2009).

2 Ujednolicona dyrektywą 2009/147/WE (Dz.U. L 20 z 26.1.2010.)
3 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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zagospodarowania terenu, ale które może na nie w istotny sposób oddziaływać, zarówno 
oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej 
ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony. W świetle 
wniosków wynikających z oceny skutków właściwe władze krajowe wyrażają zgodę na plan 
lub przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, że nie wpłyną one niekorzystnie na dany teren 
oraz, w stosownych przypadkach, po uzyskaniu opinii całego społeczeństwa.

Na prośbę Komisji władze Hiszpanii udzieliły odpowiedzi opracowanej przez rząd Wysp 
Kanaryjskich, a dokładnie przez departament ds. ochrony środowiska i zagospodarowania 
przestrzennego oraz przez departament ds. zatrudnienia, przemysłu i handlu.

Władze Hiszpanii wyjaśniają, że w planie zrównoważonego rozwoju wyspy 
El Hierro, zatwierdzonym przez władze wyspy (Cabildo Insular) w dniu 27 listopada 1997 r., 
wymienia się cel stworzenia terytorium samowystarczalnego. Przedmiotowe przedsięwzięcie 
wpisuje się w realizację tego planu, ponieważ zakłada zaspokojenie około 70–80% 
zapotrzebowania na energię elektryczną na wyspie El Hierro energią pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych.

Władze regionalne zaznaczają, że inicjatorem przedsięwzięcia jest spółka akcyjna „Gorona 
del Viento SA”, której udziałowcami w 60% są władze wyspy (Cabildo Insular de El Hierro), 
w 10% Instytut Technologii Wysp Kanaryjskich oraz w 30% przedsiębiorstwo energetyczne 
Endesa. Innymi słowy jest to spółka z większościowym udziałem kapitału publicznego.

Władze regionalne podkreślają, że przedmiotowe przedsięwzięcie zostało poddane formalnej 
procedurze oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z odnośnym ustawodawstwem 
krajowym i regionalnym. Wspomniana procedura zakończyła się deklaracją środowiskową 
przyjętą przez Komisję zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska Wysp 
Kanaryjskich (COTMAC) podczas posiedzenia w dniu 27 czerwca 2008 r. Decyzja ta została 
opublikowana w regionalnym dzienniku urzędowym nr 199 z dnia 3 października 2008 r.

Wspomniana deklaracja środowiskowa streszcza wynik procedury oceny oddziaływania na 
środowisko z uwzględnieniem przeprowadzonych konsultacji z zainteresowanymi władzami i 
społeczeństwem, innych branych pod uwagę rozwiązań, a także środków przyjętych w celu 
uniknięcia lub zminimalizowania wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Władze regionalne wyjaśniają, że deklaracja środowiskowa zawiera 18 warunków w 
dziedzinie ochrony środowiska, których celem jest wypracowanie środków ochrony 
odnośnych terenów przyrodniczych w tym także planu monitorowania ochrony środowiska. 
Warunki te zostały zawarte w zezwoleniu administracyjnym zatwierdzającym przedmiotowe 
przedsięwzięcie, które zostało udzielone na mocy decyzji Dyrekcji Generalnej ds. Energii z 
dnia 20 marca 2009 r.

Władze Hiszpanii wyjaśniły także charakterystykę przedsięwzięcia, które zakłada stworzenie 
górnego zbiornika retencyjnego, dolnego zbiornika, dwóch głównych przewodów rurowych 
oraz instalacji pomocniczych, elektrowni wodnej, parku wiatrowego, pięciu linii łączy 
elektrycznych i podstacji elektrycznej.

Władze Hiszpanii zaznaczają, że przedmiotowe przedsięwzięcie zostało uznane za 
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przedsięwzięcie użyteczności publicznej i interesu społecznego na mocy ustawy regionalnej 
nr 8/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. Przedsięwzięcie było także uwzględnione w planie 
zarządzania zasobami naturalnymi wyspy El Hierro przyjętym w roku 2002.

W odniesieniu do dyrektyw wspólnotowych w dziedzinie ochrony środowiska władze 
Hiszpanii przyznają, że część przedsięwzięcia będzie realizowana na terenach włączonych do 
sieci Natura 2000. Chodzi tu zwłaszcza o górny zbiornik retencyjny usytuowany na obszarze 
naturalnym „Garoé” (ES0000102) uznanym za obszar specjalnej ochrony ptactwa (OSO) oraz 
za teren mający znaczenie dla Wspólnoty. Zbiornik dolny oraz część przewodu rurowego 
poprowadzonego pod ziemią znajdować się będą w granicach terenu mającego znaczenie dla 
Wspólnoty „Timijiraque” (ES7020006). W związku z tym władze Hiszpanii podkreślają, że 
zostały zastosowane środki naprawcze podczas procedury oceny oddziaływania na 
środowisko. Ponadto w deklaracji środowiskowej przewiduje się szereg warunków, których 
celem jest zapewnienie ochrony i spójności sieci Natura 2000. Należy zauważyć, że 
konsultowano się w tej kwestii z dyrekcją generalną ds. środowiska Wysp Kanaryjskich. W 
wyniku tej konsultacji, po publikacji raportu w dniu 28 marca 2008 r., wspomniana dyrekcja 
stwierdziła, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie miało znaczących skutków 
negatywnych dla sieci Natura 2000. Realizacja przedsięwzięcia podlega ponadto procedurze 
monitorowania ochrony środowiska.

W związku z powyższym odpowiedź władz Hiszpanii może zostać uznana za 
satysfakcjonującą. Należy zauważyć, że przedmiotowe przedsięwzięcie zostało poddane 
procedurze oceny oddziaływania na środowisko p r z e d  udzieleniem zezwolenia. 
Przeprowadzono konsultacje z władzami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska oraz z 
innymi właściwymi organami. Przyjęto i przewidziano cały szereg środków, których celem 
jest uniknięcie negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na środowisko. Chodzi tu ponadto 
o istotne przedsięwzięcie dotyczące energii ze źródeł odnawialnych, które okazuje się 
korzystne dla środowiska.

Wnioski

Analiza sprawy nie dała podstaw do stwierdzenia w przedmiotowym przypadku naruszenia 
odnośnego prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska.


