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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1398/2008, του κ. Koldo Ortiz de Guinea, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης MEDIAK ASKE, σχετικά με την ενδεχόμενη καταστροφική 
επίδραση στο περιβάλλον των αιολικών πάρκων των προγραμματισμένων για 
ανέγερση σε προστατευόμενες από το Natura 2000 περιοχές στην Alava (Ισπανία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αντιτίθεται στην προβλεπόμενη αναθεώρηση της χωροταξικής στρατηγικής 
όσον αφορά την αιολική ενέργεια (Planificación Territorial Sectorial de la Energia Eólica) 
από την Αυτόνομη Βασκική Κοινότητα. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η εν λόγω στρατηγική 
περιλαμβάνει την εγκατάσταση αρκετών αιολικών πάρκων σε προστατευόμενες από το 
Natura 2000 περιοχές στην Alava (Montes de Iturrieta, Cruz de Alda, Sierra de Arkamo). Ο 
αναφέρων ισχυρίζεται ότι τα σχέδια αυτά θα έχουν σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις
εν λόγω περιοχές. Ο αναφέρων δηλώνει ότι οι βασκικές αρχές ανέθεσαν αρκετές συμβάσεις 
για την κατασκευή των μονάδων παραγωγής αιολικής ενέργειας πριν από την ολοκλήρωση 
της μελέτης των περιβαλλοντικών επιδράσεων. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η μελέτη 
καταδεικνύει σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον στις προστατευόμενες περιοχές και ζητεί 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεσολαβήσει στις ισπανικές αρχές για να διασφαλίσει την 
τήρηση της αντίστοιχης ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Μολονότι η δημιουργία αιολικών πάρκων είναι εν γένει συμβατή με τον ευρύτερο στόχο της
διασφάλισης της βιοποικιλότητας, υπάρχουν ενδείξεις ότι όταν οι επιλεγείσες τοποθεσίες των 
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έργων εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας είναι ακατάλληλες, μπορεί να υπάρξουν 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις επί της βιοποικιλότητας τόσο σε περιφερειακό όσο και σε 
τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο της δρομολόγησης αιολικών πάρκων και λοιπών έργων, τα 
κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να διασφαλίσουν ότι λαμβάνεται απολύτως υπόψη η 
τήρηση των διατάξεων των δύο περιβαλλοντικών οδηγιών περί της διατηρήσεως των αγρίων 
πτηνών (79/409/ΕΟΚ)1 και για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας (92/43/ΕΟΚ)2, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της ποιότητας και 
της συνεκτικότητας του δικτύου προστατευόμενων περιοχών από το Natura 2000.

Η χωροταξική στρατηγική στον τομέα της αιολικής ενέργειας ("Planificación Territorial
Sectorial de la Energia Eólica") που έχουν εκπονήσει οι περιφερειακές αρχές της Βασκικής 
Κοινότητας καθώς και έργα που υλοποιηθεί στο πλαίσιο αυτής μπορεί να έχουν αντίκτυπο 
στις προστατευμένες από το πρόγραμμα Natura 2000 τοποθεσίες της περιοχής και 
συγκεκριμένα στις εξής ζώνες ειδικής προστασίας:

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).

Οι εξελίξεις που απαριθμούνται στην αναφορά ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον 
τόπο κοινοτικής σημασίας ES2110004 "Arkamo-Gibijo-Arrastaria". Η περιοχή αυτή 
φιλοξενεί 15 είδη πτηνών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας για τα πτηνά 
(79/409/ΕΟΚ). Η τοποθεσία είναι επίσης πολύ σημαντική για 28 είδη τακτικά εμφανιζόμενων 
αποδημητικών πτηνών.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι, πριν εγκρίνουν την κατασκευή του έργου, οι αρμόδιες αρχές 
οφείλουν να εξασφαλίσουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 6 της οδηγίας για τους 
οικότοπους. Σύμφωνα με τα άρθρα 6(3) και 6(4), κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή 
αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά 
τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις 
επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησης του τόπου αυτού. 
Βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης των επιπτώσεων στον τόπο και σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας για τους οικότοπους, οι αρμόδιες εθνικές αρχές συμφωνούν για το 
οικείο σχέδιο μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου 
περί του οποίου πρόκειται. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στρατηγικής περιβαλλοντικής αξιολόγησης μπορούν 
επίσης να αξιοποιηθούν στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 της οδηγίας για τους 
οικότοπους. 

Συμπεράσματα
Η Επιτροπή φρονεί ότι, πριν εγκρίνουν την κατασκευή των αιολικών γεννητριών, οι αρμόδιες 
                                               
1 Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών. 
ΕΕ L 103 της 25.4.1979
2 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
ΕΕ L 206 της 22.7.1992
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αρχές οφείλουν να εφαρμόσουν τις ρήτρες διασφάλισης και τις διαδικασίες εκτίμησης  που 
επιβάλλει το άρθρο 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, Βάσει αυτών των εκτιμήσεων αποφασίζουν οι 
αρχές εάν θα επιτραπεί η συνέχιση των δράσεων και εάν ναι, υπό ποίες συνθήκες. 
Οποιαδήποτε ενδεχόμενη αρνητική επίπτωση του έργου πρέπει να εκτιμηθεί, όχι μόνο εντός 
των επηρεαζόμενων τοποθεσιών Natura 2000 αλλά και εκτός αυτών, όσον αφορά την 
προστασία και των οδών αποδημίας των πτηνών. 

Η Επιτροπή προτίθεται να καλέσει τις ισπανικές αρχές να παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες 
όσον αφορά την περιβαλλοντική εκτίμηση των εν λόγω έργων και την αποτελεσματική 
εφαρμογή του άρθρου 6 της οδηγίας για του οικότοπους.    


