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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1398/2008 af Koldo Ortiz de Guinea, spansk statsborger, for 
MEDIAK ASKE Association, om mulig skadelig indvirkning på miljøet fra de 
planlagte vindenergianlæg (vindmølleparker), som skal opføres i Natura 2000-
beskyttede områder i Alava (Spanien)

1. Sammendrag

Andrageren protesterer over den planlagte revision af den territoriale strategi for vindkraft 
(Planificación Territorial Sectorial de la Energia Eólica) fra det baskiske selvstændige 
samfunds side. Ifølge andrageren omfatter denne strategi installation af flere vindmølleparker 
i Natura 2000-beskyttede områder i Alava (Montes de Iturrieta, Cruz de Alda, Sierra de 
Arkamo). Andrageren fastholder, at disse planer vil have en alvorlig skadelig, miljømæssig 
indvirkning på de berørte områder. Andrageren anfører, at de baskiske myndigheder har 
indgået flere kontrakter om opførelse af vindkraftanlæg, inden undersøgelsen om 
indvirkningen på miljøet var afsluttet. Andrageren mener, at undersøgelsen vil vise en alvorlig 
miljømæssig indvirkning på de beskyttede områder, og anmoder Europa-Parlamentet om at 
gribe ind over for de spanske myndigheder for at sikre, at den relevante europæiske 
lovgivning overholdes.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. juni 2009.

Selv om den generelle udvikling af vindmølleparker er i overensstemmelse med 
biodiversitetsbevarelse set fra et bredt perspektiv, er der noget, der tyder på, at en 
uhensigtsmæssig placering af vindmølleparker kan give betydelige negative indvirkninger for 
biodiversitetsværdierne på regionalt og lokalt plan. I forbindelse med planlægningen af 
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vindmølleparker og andre anlæg bør medlemsstaterne sørge for, at de i fuldt omfang 
overholder de to naturdirektiver om beskyttelse af vilde fugle (79/409/EØF)1 og bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter (92/43/EØF)2, herunder styrkelse af kvaliteten og 
sammenhængen i Natura 2000-netværket af fredede områder.

Den territoriale strategi vedrørende vindenergi ("Planificación Territorial Sectorial de la 
Energia Eólica"), der er udarbejdet af den baskiske region, såvel som projekter, der er 
gennemført under denne strategi, kan have en indvirkning på Natura 2000-områder i regionen, 
især følgende særlige fredede områder:

Arabako Hegoaldeko Mendilerroak / Sierras Meridionales de Álava (ES0000246), Izki 
(ES2110019), Salvada Mendilerroa / Sierra Salvada (ES0000244), Valderejo-Árcena 
Mendilerroa / Valderejo-Sierra de Árcena (ES0000245), Txingudi (ES0000243), Salvada 
Mendilerroa / Sierra Salvada (ES0000244), Urdaibaiko Itsasadarra / Ría de Urdaibai 
(ES0000144).

På grund af de projekter, der er omtalt i andragendet, kan område af fællesskabsbetydning 
ES2110004 "Arkamo-Gibijo-Arrastaria" blive berørt. Dette område huser fuglearter, der er 
opført i bilag 1 i fugledirektivet (79/409/EØF). Området er også vigtigt for 28 arter af 
regelmæssigt forekommende trækfugle.

Kommissionen mener, at før de kompetente myndigheder giver tilladelse til projektet, bør de 
sikre sig, at betingelserne i artikel 6 i habitatdirektivet er opfyldt. Ifølge artikel 6, stk. 3 og 4, 
vurderes alle planer eller projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for 
lokalitetens forvaltning, men som i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter 
kan påvirke en sådan lokalitet, med hensyn til deres virkninger på lokaliteten under hensyn til 
bevaringsmålsætningerne for denne. På baggrund af konklusionerne af vurderingen af 
virkningerne på lokaliteten og med forbehold af bestemmelserne i habitatdirektivet giver de 
kompetente nationale myndigheder først deres tilslutning til en plan eller et projekt, når de har 
sikret sig, at den/det ikke skader lokalitetens integritet. Det skal bemærkes, at SMV- og MIV-
procedurerne også kan være redskaber til at anvende bestemmelserne i habitatdirektivets 
artikel 6.

Konklusioner

Kommissionen mener, at før de kompetente myndigheder giver tilladelse til opførelse af 
vindkraftgeneratorer, skal de anvende de beskyttelses- og vurderingsprocedurer, der er krævet 
i henhold til artikel 6 i direktiv 92/43/EØF. På grundlag af disse vurderinger kan 
myndighederne så afgøre, om projekterne kan gå i gang, og i bekræftende fald på hvilke 
betingelser. En eventuel negativ indvirkning af projektet bør behandles ikke kun inden for de 
berørte Natura 2000-områder, men også uden for disse områder med hensyn til beskyttelse af 
fugle og disses trækruter.

Kommissionen vil anmode de spanske myndigheder om at give yderligere oplysninger om 
miljøvurderingen af de berørte projekter og gennemførelsen af artikel 6 i habitatdirektivet.

                                               
1 Rådets direktiv 79/409/EØF of 2. april 1979 om beskyttelse vilde fugle. EFT L 103 af  25.4.1979.
2 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. EFT L 206 af 
22.7.1992.
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