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Betreft: Verzoekschrift 1398/2008, ingediend door Koldo Ortiz de Guinea  (Spaanse
nationaliteit), namens de organisatie MEDIAK ASKE, over de mogelijk 
schadelijke gevolgen van de geplande aanleg van windmolenparken in 
beschermde Natura 2000-gebieden in Álava (Spanje) 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener hekelt de geplande herziening van de territoriale strategie inzake windenergie 
(Planificación Territorial Sectorial de la Energía Eólica) door de Autonome Gemeenschap 
Baskenland. Volgens indiener omvat deze strategie de aanleg van diverse windmolenparken 
in beschermde Natura 2000-gebieden in Álava (Montes de Iturrieta, Cruz de Alda, Sierra de 
Arkamo). Indiener beweert dat deze plannen ernstige schadelijke gevolgen zullen hebben 
voor het milieu in de betreffende gebieden. Hij stelt dat de Baskische autoriteiten 
verscheidene contracten hebben afgesloten voor de bouw van de windturbines voordat de 
conclusie van de milieueffectrapportage bekend was. Indiener meent dat de rapportage zal 
aantonen dat de plannen ernstige gevolgen hebben voor het milieu in de beschermde gebieden 
en verzoekt het Europees Parlement tussenbeide te komen bij de Spaanse autoriteiten en 
ervoor te zorgen dat de geldende Europese wetgeving wordt nageleefd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

Ofschoon in een ruim perspectief de algemene ontwikkeling van windmolenparken
compatibel is met de instandhouding van de biodiversiteit, is het duidelijk dat indien de 
windmolenparken niet op de gepaste plaats worden aangelegd, dit ernstige negatieve 
gevolgen kan hebben voor de biodiversiteit op regionaal en lokaal niveau. Bij de uitwerking 
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van plannen voor de aanleg van windmolenparken en andere ontwikkelingen, dienen de 
lidstaten erop toe te zien dat de milieurichtlijnen inzake het behoud van de vogelstand 
(79/409/EEG)1 en de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna
(92/43/EEG)2 ten volle worden nageleefd, met name met het oog op de verbetering van de 
kwaliteit en de coherentie van het Natura 2000-netwerk van beschermde gebieden. 
De door de Baskische regio uitgewerkte territoriale strategie inzake windenergie
("Planificación Territorial Sectorial de la Energía Eólica") en de in het kader van deze
strategie ten uitvoer gelegde projecten kunnen gevolgen hebben voor de Natura 2000-
gebieden in de regio, met name de volgende bijzondere beschermingszones:
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).

Het gebied van communautair belang ES2110004 "Arkamo-Gibijo-Arrastaria" zou negatieve 
gevolgen kunnen ondervinden van de ontwikkelingen die in het verzoekschrift ter sprake 
worden gebracht. Dit gebied herbergt 15 vogelsoorten die worden vermeld in de bijlage I bij 
de vogelrichtlijn (79/409/EEG). Het is ook belangrijk voor 28 soorten migrerende 
vogelsoorten die er regelmatig aangetroffen worden.

De Commissie is van oordeel dat voordat een project wordt goedgekeurd de bevoegde 
autoriteiten moeten nagaan of de bepalingen van artikel 6 van de habitatrichtlijn worden 
nageleefd. Volgens artikel 6, lid 3 en artikel 6, lid 4 van deze richtlijn moet voor elk plan of 
project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar 
afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten gevolgen kan hebben voor zo'n 
gebied, een passende beoordeling worden gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening 
houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de conclusies van die 
beoordeling en onder voorbehoud van de bepalingen van de habitatrichtlijn, geven de 
bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de 
zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet 
zal aantasten. Er zij op gewezen dat de procedures van de strategische milieueffectrapportage
en de milieueffectrapportage ook instrumenten kunnen zijn voor de toepassing van de 
bepalingen van artikel 6 van de habitatrichtlijn.

Conclusies

De Commissie is van oordeel dat de bevoegde autoriteiten, voordat zij toestemming verlenen 
voor de bouw van de windturbines, de in artikel 6 van richtlijn 92/43/EEG voorgeschreven 
instandhoudingsmaatregelen en beoordelingsprocedures moeten toepassen. Zij dienen op 
grond van die beoordelingen te besluiten of het project ten uitvoer kan worden gelegd, en zo 
ja onder welk voorwaarden. Alle mogelijke negatieve gevolgen van het project, niet alleen 
binnen de betrokken Natura 2000-gebieden, maar ook daarbuiten, ten aanzien van de 
                                               
1 Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand. 
PB L 103 van 25.4.1979.
2 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.  PB L 206 van 22.07.1992.
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bescherming van vogels en hun migratieroutes, dienen in aanmerking te worden genomen.

De Commissie zal de Spaanse autoriteiten vragen aanvullende informatie te verschaffen over 
de beoordeling van de milieueffecten van de projecten in kwestie en de adequate toepassing 
van artikel 6 van de habitatrichtlijn.


