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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0864/2009, adresată de Ayoze Mariano Machín Rodriguez, de 
cetățenie spaniolă, privind o pretinsă încălcare a directivelor privind 
habitatele și păsările prin construirea unei centrale hidroelectrice și a unui 
parc eolian pe insula El Hierro

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită să fie sprijinit pentru a obține oprirea lucrărilor de construcție - sau cel 
puțin efectuarea în prealabil a unui studiu de impact asupra mediului - a unei centrale 
hidroelectrice și a unui parc eolian, pe motiv că s-ar încălca directivele privind habitatele și 
păsările.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Petiția

Petiționarul denunță impactul negativ asupra mediului al unui proiect de promovare a 
energiilor regenerabile, în special eoliană și hidroelectrică, pe insula El Hierro, în 
Comunitatea Autonomă a Insulelor Canare, din Spania.

Petiționarul reclamă faptul că acest proiect va avea un impact negativ semnificativ asupra 
siturilor aparținând rețelei Natura 2000. Petiționarul susține că autoritățile competente ar 
trebui să analizeze alte posibilități pentru amplasarea proiectului și, de asemenea, să 
promoveze reducerea consumului de energie electrică pe insula El Hierro.
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Observațiile Comisiei cu privire la petiție

Comisia a examinat argumentele și informațiile furnizate de petiționar în legătură cu proiectul 
în cauză, în lumina dreptului comunitar în materie de mediu aplicabil în acest caz. De 
asemenea, aceasta a luat în considerare antecedentele și datele cunoscute deja pe această temă.

Trebuie reamintit faptul că Comisia a fost informată de întrebarea cu solicitare de răspuns 
scris E-6014/08 cu privire la același proiect, care urmărește să transforme El Hierro într-o 
insulă autonomă din punct de vedere energetic, pornind de la energii regenerabile.

Comisia s-a adresat autorităților spaniole pentru a le cere observații referitoare la faptele 
descrise și la aplicarea dreptului comunitar în materie de mediu în cazul în speță, în special cu 
privire la obligațiile care decurg din Directiva 85/337/CEE1 privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

Articolul 2 din Directiva 85/337/CEE prevede că, înaintea acordării autorizării, proiectele care 
ar putea avea efecte importante asupra mediului, în special prin natura, mărimea sau 
localizarea lor, trebuie supuse unei cereri de autorizare și unei evaluări a efectelor lor. 
Dispozițiile Directivei 85/337/CEE se aplică proiectelor care figurează în anexele I și II.

În conformitate cu articolul 4.1, proiectele din anexa I trebuie să fie supuse în mod obligatoriu 
unei proceduri de evaluare a impactului asupra mediului, cu excepția cazurilor speciale. În 
conformitate cu articolul 4.2, pentru proiectele enumerate la anexa II, statul membru în cauză 
stabilește: a) pe baza unei analize de caz sau b) pe baza pragurilor sau a criteriilor fixate de 
statul membru (faza de screening), dacă proiectul trebuie supus unei evaluări în conformitate 
cu articolele 5-10. Statele membre pot decide aplicarea ambelor proceduri. Trebuie reamintit 
faptul că proiectul care face obiectul cazului de față figurează în anexa II din Directiva 
85/337/CEE.

Fiind vorba de directive comunitare de protejare a naturii: Directiva 79/409/CEE2 (Păsări) și 
Directiva 92/43/CEE3 (Habitate), trebuie notat faptul că acestea sunt pertinente în acest caz, 
dat fiind că proiectul în cauză ar putea afecta anumite situri aparținând rețelei Natura 2000.

În acest sens, trebuie precizat că articolul 6 alineatul (3) din Directiva 92/43/CEE prevede că 
orice plan sau proiect care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru gestionarea 
sitului, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, per se sau în combinație cu alte 
planuri sau proiecte, trebuie supus unei evaluări corespunzătoare a efectelor potențiale asupra 
sitului, în funcție de obiectivele de conservare a acestuia din urmă. În funcție de concluziile 
evaluării respective, autoritățile naționale competente aprobă planul sau proiectul doar după 
ce au constatat că nu are efecte negative asupra integrității sitului respectiv și, după caz, după 
ce au consultat opinia publică.

                                               
1 Directiva 85/337/CEE (JO L 175, 5.7.1985), astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE (JO L 073, 
14.3.1997), Directiva 2003/35/CE (JO L 156, 25.6.2003) și Directiva 2009/31/CE (JO L 140, 5.6.2009).
2 Codificată prin Directiva 2009/147/CE (JO L 20, 26.1.2010).
3 J.O. L 206, 22.7.1992.
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În urma cererii Comisiei, autoritățile spaniole au furnizat răspunsul elaborat de Guvernul 
Insulelor Canare, mai exact de Departamentul de mediu și amenajare a teritoriului, precum și 
de Departamentul pentru ocuparea forței de muncă, industrie și comerț.

Autoritățile spaniole au explicat că Planul de dezvoltare durabilă a insulei El Hierro, aprobat 
de autoritățile insulare (Cabildo Insular) la 27 noiembrie 1997, reia obiectivul de creare a 
unui teritoriu autosustenabil. Proiectul în cauză se încadrează în acest obiectiv și vizează să 
obțină aproape 70-80% din consumul de energie electrică al insulei El Hierro din energia 
provenită de la sursele regenerabile.

Autoritățile regionale menționează că inițiatorul proiectului este societatea anonimă „Gorona 
del Viento, S.A.”, reprezentată de autoritățile insulei (Cabildo Insular de El Hierro) în 
proporție de 60%, de Institutul Tehnologic al Insulelor Canare în proporție de 10% și de 
întreprinderea electrică Endesa în proporție de 30%. Cu alte cuvinte, este vorba de o societate 
în majoritate cu capital public.

Autoritățile regionale subliniază că proiectul în cauză a fost supus unei proceduri formale de 
evaluare a impactului asupra mediului, în conformitate cu legislația națională și regională în 
domeniu. Această procedură s-a finalizat cu declarația de impact asupra mediului (DIM) 
adoptată de Comisia pentru amenajarea teritoriului și a mediului a Insulelor Canare 
(COTMAC), în cadrul ședinței din 27 iunie 2008. Decizia respectivă a fost publicată în 
Jurnalul oficial regional nr. 199 din 3 octombrie 2008.

Această declarație reia pe scurt rezultatul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, 
inclusiv consultările cu autoritățile în cauză și cu publicul, diferitele alternative studiate și 
măsurile adoptate pentru evita sau limita efectele acestui proiect asupra mediului.

Autoritățile regionale explică faptul că DIM cuprinde 18 condiții de mediu, care vizează 
stabilirea unor măsuri de protecție a spațiilor naturale respective, inclusiv un plan de 
monitorizare a mediului. Aceste condiții au fost incluse în autorizația administrativă care 
aprobă proiectul în cauză, autorizație acordată prin rezoluția Direcției generale a energiei din 
20 martie 2009.

Autoritățile spaniole au explicat, de asemenea, caracteristicile principale ale proiectului, care 
constau într-un depozit superior pentru stocarea apei, un depozit inferior, două țevi principale 
și instalații accesorii, o centrală hidroelectrică, un parc eolian, cinci linii de legături electrice 
și o substație electrică.

Autoritățile spaniole semnalează faptul că acest proiect a fost declarat ca fiind de utilitate 
publică și de interes social prin legea regională 8/2006 din 11 decembrie 2006. De asemenea, 
proiectul a fost inclus în Planul insular de gestionare a resurselor naturale din El Hierro, 
adoptat în 2002.

Fiind vorba de directive comunitare de protecție a naturii, autoritățile spaniole recunosc că o 
parte a proiectului va fi executată în interiorul siturilor incluse în rețeaua Natura 2000, în 
special depozitul superior din spațiul natural „Garoé” (ES0000102), desemnat ca arie de 
protecție specială avifaunistică (APS), dar și ca sit de importanță comunitară (SIC). Depozitul 
inferior și o parte a conductei, la nivel subteran, se află în SIC „Timijiraque” (ES7020006). În 
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acest sens, autoritățile spaniole subliniază că, în cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, s-au întreprins măsuri corective. În plus, DIM stabilește diferite condiții care 
vizează să asigure protejarea și coerența rețelei Natura 2000. Trebuie amintit faptul că 
Direcția generală a mediului natural a Insulelor Canare a fost consultată pe această temă. De 
fapt, în urma raportului emis la 28 martie 2008, aceasta a concluzionat faptul că acest proiect 
nu va avea efecte negative asupra rețelei Natura 2000. În orice caz, execuția proiectului face 
obiectul unei monitorizări a mediului.

Având în vedere cele prezentate anterior, răspunsul autorităților spaniole poate fi considerat 
ca fiind satisfăcător. Trebuie notat faptul că proiectul în cauză a fost supus unei proceduri de 
evaluare a impactului asupra mediului înaintea autorizării sale. Autoritățile de mediu și alte 
autorități competente au fost consultate. O întreagă serie de măsuri au fost adoptate și 
prevăzute pentru a evita efectele negative ale acestui proiect asupra mediului. De altfel, este 
vorba de un proiect important în materie de energii regenerabile, care se dovedește a fi pozitiv 
pentru mediu.

Concluzii

Pe baza analizei dosarului nu s-a putut constata o încălcare a dreptului comunitar în materie 
de mediu aplicabil în cazul în speță.


