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Tárgy: A Koldo Ortiz de Guinea spanyol állampolgár által a MEDIAK ASKE szövetség 
nevében benyújtott 1398/2008. számú petíció a spanyolországi Alava Natura 2000 
program által védett területein létesítendő szélerőműparkok esetlegesen káros 
környezeti hatásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a Baszk Autonóm Közösség szélenergiára vonatkozó területi 
stratégiája (Planificación Territorial Sectorial de la Energia Eólica) tervezett felülvizsgálatát. 
A petíció benyújtója szerint a szóban forgó stratégia több szélerőműpark üzembe helyezését is 
magában foglalja Alava Natura 2000 program által védett területein (Montes de Iturrieta, Cruz 
de Alda, Sierra de Arkamo). A petíció benyújtója azt állítja, hogy e tervek igencsak 
kedvezőtlen környezeti hatást gyakorolnának az érintett területekre. A petíció benyújtója 
kifejti, hogy a baszk hatóságok a környezeti hatástanulmány befejezését megelőzően a 
szélerőművek megépítésével kapcsolatban több megbízást is kiadtak. A petíció benyújtója 
rámutat, hogy a tanulmány a védett területekre gyakorolt súlyos környezeti hatásra enged 
következtetni, ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hogy avatkozzon be a spanyol 
hatóságoknál annak biztosítása érdekében, hogy tartsák tiszteletben a vonatkozó uniós 
jogszabályokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 25. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.

Habár általánosságban véve a szélerőműparkok fejlődése összeegyeztethető a biológiai 
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sokféleség megőrzésével, bizonyított tény, hogy a szélerőmű-létesítmények nem megfelelő 
helyen történő felállítása regionális és helyi szinten jelentős negatív hatásokkal járhat a 
biológiai sokféleségre. A szélerőműparkok és egyéb létesítmények tervezése során a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy teljes mértékben figyelembe veszik a vadon élő 
madarak védelméről (79/409/EGK)1 és a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok 
és növények védelméről (92/43/EGK)2 szóló két természetvédelmi irányelvet, és javítják a 
Natura 2000 program által védett területek hálózatának minőségét és egységességét. 
A baszkföldi régió által kidolgozott, szélenergiára vonatkozó területi stratégia (Planificación 
Territorial Sectorial de la Energia Eólica), valamint a stratégia alapján végrehajtott bizonyos 
projektek hatással lehetnek a régió Natura 2000 program által védett területeire, elsősorban a 
következő kiemelten védett területekre:
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).

A petícióban említett fejlesztések következtében az ES2110004 „Arkamo-Gibijo-Arrastaria” 
közösségi jelentőségű természeti terület is érintett lehet. E terület a madarak védelméről szóló 
(79/409/EGK) irányelv I. mellékletében felsorolt madarak közül 15 fajnak ad otthont, és 
további 28, rendszeresen felbukkanó vándormadár számára is fontos térség.

A Bizottság úgy véli, hogy a projekt jóváhagyását megelőzően az illetékes hatóságoknak 
biztosítaniuk kell, hogy teljesítik az élőhelyekről szóló irányelv 6. cikkében foglalt 
előírásokat. A 6. cikk (3) és (4) bekezdése szerint figyelembe véve az adott természeti terület 
védelmével kapcsolatos célkitűzéseket, megfelelő vizsgálatot kell folytatni minden olyan terv 
vagy program hatásait illetően, amely nem kapcsolódik közvetlenül, illetve nem 
nélkülözhetetlen a természeti terület kezeléséhez, de akár önmagában, akár pedig más terv 
vagy program részeként valószínűleg jelentős hatással lesz arra. E vizsgálat következtetései 
fényében, valamint az élőhelyekről szóló irányelv rendelkezéseinek függvényében, az 
illetékes hatóságok csak azt követően állapodnak meg a tervről vagy projektről, ha 
megbizonyosodtak róla, hogy az nincs kedvezőtlen hatással a kérdéses terület egységére 
nézve. Meg kell jegyezni, hogy a SEA-eljárás (stratégiai környezeti hatásvizsgálat) és az EIA-
eljárás (környezeti hatásvizsgálat) az élőhelyekről szóló irányelv 6. cikkében foglalt 
rendelkezések alkalmazásához szintén megfelelő eszköz lehet.

Következtetések

A Bizottság úgy véli, hogy a szélerőművek megépítésének jóváhagyása előtt az illetékes 
hatóságoknak alkalmazniuk kell a 92/43/EGK irányelv 6. cikkében előírt védintézkedéseket 
és értékelési eljárásokat. A hatóságok ezen értékelések alapján döntenek arról, hogy a 
tevékenységek folytathatók-e, és ha igen, milyen feltételek mellett. A projektek valamennyi 
                                               
1 A vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv.  
HL L 103., 1979.4.25.
2 A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 1992. 
május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv.   HL L 206., 1992.07.22.
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esetleges negatív hatását figyelembe kell venni, nemcsak a Natura 2000 program által védett 
érintett területeken, hanem azokon kívül is, tekintettel a madarak és vándorlási útvonalaik 
védelmére. 

A Bizottság fel fogja szólítani a spanyol hatóságokat arra, hogy nyújtsanak további 
tájékoztatást a kérdéses projektek környezetvédelmi értékeléséről és az élőhelyekről szóló 
irányelv 6. cikkének megfelelő végrehajtásáról.


