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Aihe: Vetoomus nro 1398/2008, Koldo Oriz de Guinea, Espanjan kansalainen, 
(MEDIAK ASKE yhdistyksen puolesta,) Alavan (Espanja) Natura 2000 
-suojelualueille suunniteltujen tuulivoimaloiden mahdollisista haitallisista 
ympäristövaikutuksista

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kyseenalaistaa sen, että Baskimaan itsehallintoalue aikoo tarkistaa 
tuulivoimaa koskevaa alueellista strategiaa (Planificación Territorial Sectorial de la Energia 
Eólica). Vetoomuksen esittäjän mukaan strategia sisältää useiden tuulivoimaloiden 
rakentamisen Natura 2000 -suojelualueille Alavaan (Montes de Iturrieta, Cruz de Alda, Sierra 
de Arkamo). Vetoomuksen esittäjä väittää, että suunnitelmat aiheuttaisivat alueella vakavia 
ympäristöhaittoja. Vetoomuksen esittäjä kertoo, että Baskimaan viranomaiset myönsivät 
useita tuulivoimageneraattoreiden rakennuslupia ennen ympäristövaikutusten arvioinnin 
valmistumista. Vetoomuksen esittäjä kertoo, että arvioinnin mukaan suojelualueisiin 
kohdistuu vakavia ympäristövaikutuksia. Hän pyytää Euroopan parlamenttia ottamaan 
yhteyttä Espanjan viranomaisiin ja varmistamaan, että asiaankuuluvaa EU:n lainsäädäntöä 
noudatetaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 25. helmikuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Vaikka tuulivoimaloiden kehittäminen on yleisesti sopusoinnussa luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämisen kanssa laaja-alaisesta näkökulmasta, on näyttöä siitä, että 
epäasianmukaisella alueella sijaitsevat tuulivoimalat voivat aiheuttaa alueellisella ja 
paikallisella tasolla huomattavia kielteisiä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. 
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Jäsenvaltioiden on varmistettava tuulivoimapuistoja ja muita kehitystoimia koskevissa 
suunnitelmissaan, että kaksi luontodirektiiviä, luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
(79/409/ETY)1 ja luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 
annettu direktiivi (92/43/ETY)2, mukaan lukien Natura 2000 -suojelualueiden laadun ja 
eheyden vahvistaminen, otetaan täysin huomioon.
Baskimaan valmistelema tuulivoimaa koskeva alueellinen strategia ("Planificación Territorial 
Sectorial de la Energia Eólica") sekä tämän strategian mukaan sovelletut hankkeet voivat 
vaikuttaa alueella sijaitseviin Natura 2000 -alueisiin ja etenkin seuraaviin 
erityissuojelualueisiin:
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).

Vetoomuksessa mainitut suunnitelmat voivat vaikuttaa yhteisön tärkeänä pitämään alueeseen 
ES2110004 "Arkamo-Gibijo-Arrastaria". Tällä alueella pesii 15 lintulajia, jotka kuuluvat 
lintudirektiivin (79/409/ETY) Liitteen I soveltamisalaan. Alue on tärkeä myös siellä 
säännöllisesti esiintyvälle 28 muuttolintulajille.

Komissio katsoo, että toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava ennen hankkeen 
hyväksymistä, että luontotyyppidirektiivin 6 artiklan edellytyksiä noudatetaan. Direktiivin 
6 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaan kaikki suunnitelmat tai hankkeet, jotka eivät liity 
suoranaisesti alueen käyttöön tai ole sen kannalta tarpeellisia, mutta saattavat vaikuttaa tähän 
alueeseen joko erikseen tai yhdessä muiden suunnitelmien tai hankkeiden kanssa, on 
arvioitava asianmukaisesti sen kannalta, miten ne vaikuttavat alueen suojelutavoitteisiin. 
Tällaisten vaikutusten arvioinnista tehtyjen johtopäätösten ja sovellettavan 
luontotyyppidirektiivin määräysten perusteella toimivaltaiset viranomaiset antavat 
hyväksyntänsä tälle suunnitelmalle tai hankkeelle vasta varmistuttuaan siitä, että suunnitelma 
tai hanke ei vaikuta kyseisen alueen eheyteen. On pantava merkille, että SYA- ja YVA-
direktiivien menettelyitä voidaan käyttää myös luontotyyppidirektiivin 6 artiklan säännöksien 
soveltamiseksi.

Päätelmät

Komissio katsoo, että toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava direktiivin 92/43/ETY 
6 artiklassa edellytettyjä suojatoimenpiteitä ja arviointimenettelyjä ennen kuin 
tuulivoimageneraattoreita rakennetaan. Toimivaltaiset viranomaiset päättävät näiden 
arviointien perusteella, toteutetaanko suunnitelmat ja jos ne toteutetaan, minkä edellytysten 
mukaisesti. Hankkeesta aiheutuvia mahdollisia kielteisiä vaikutuksia olisi tarkasteltava 
Natura 2000 -alueiden lisäksi myös näiden alueiden ulkopuolella lintujen suojelemisen ja 
muuttoreittien osalta.

                                               
1 Neuvoston direktiivi 79/409/ETY, annettu 2 päivänä huhtikuuta 1979, luonnonvaraisten lintujen suojelusta, 
EYVL L 103, 25.4.1979
2 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta, EYVL L 206, 22.7.1992.
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Komissio pyytää Espanjan viranomaisilta lisätietoja kyseessä olevien hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista ja luontotyyppidirektiivin 6 artiklan asianmukaisesta 
täytäntöönpanosta.


