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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: petycji 1398/2008, którą złożył Koldo Oriz de Guinea (Hiszpania), w imieniu 
Stowarzyszenia MEDIAK ASKE, w sprawie potencjalnego szkodliwego wpływu 
na środowisko naturalne planowanych farm wiatrowych mających powstać na 
chronionych obszarach Natura 2000 w Alava (Hiszpania) 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję kwestionuje planowaną przez Autonomiczną Wspólnotę Baskijską zmianę 
strategii terytorialnej dotyczącej energii wiatrowej (Planificación Territorial Sectorial de la 
Energia Eólica). Według składającego petycję strategia ta obejmuje utworzenie kilku farm 
wiatrowych na chronionych obszarach Natura 2000 w Alava (Montes de Iturrieta, Cruz de 
Alda, Sierra de Arkamo). Składający petycję utrzymuje, że plany te będą miały poważny 
negatywny wpływ na środowisko na odnośnych obszarach. Stwierdza on, że władze 
baskijskie złożyły kilka zamówień na budowę wiatrowych generatorów energii przed 
zakończeniem analizy wpływu środowiskowego. Składający petycję sugeruje, że analiza ta 
wskazuje na poważne oddziaływanie środowiskowe na obszarach chronionych i zwraca się 
do Parlamentu Europejskiego o podjęcie interwencji u władz hiszpańskich w celu 
zapewnienia przestrzegania właściwego prawodawstwa europejskiego.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 25 lutego 2009 r. Na mocy art. 192 ust. 4 zwrócono 
się do Komisji o udzielenie informacji.

3. Odpowiedź Komisji otrzymana w dniu 19 czerwca 2009 r.

Chociaż ogólnie rzecz biorąc rozwój farm wiatrowych jest zgodny z zasadami ochrony 
różnorodności biologicznej, istnieją dowody na to, że niewłaściwe usytuowanie urządzeń 
związanych z energią wiatrową może w sposób znaczący negatywnie wpływać na wskaźniki 
różnorodności biologicznej na poziomie regionalnym i lokalnym. W procesie planowania 
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elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń tego typu, państwa członkowskie winny 
zagwarantować całkowite poszanowanie przepisów dwóch dyrektyw w sprawie środowiska 
naturalnego, da mianowicie dyrektywy 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa1

oraz dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny
i flory12, w tym poprawę jakości i spójności sieci obszarów chronionych Natura 2000. 
Strategia terytorialna w zakresie energii wiatrowej („Planificación Territorial Sectorial de la 
Energia Eólica”), przygotowana przez Kraj Basków, jak również projekty wdrażane w ramach 
tej strategii mogą mieć wpływ na obszary objęte siecią Natura 2000, usytuowane w regionie, 
w szczególności na obszary objęte szczególną ochroną:
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).

W związku z rozwojem infrastruktury energetycznej, którego dotyczy petycja, teren mający 
znaczenie dla Wspólnoty ES2110004 „Arkamo-Gibijo-Arrastaria” może być zagrożony. 
Teren ten zamieszkuje 15 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I dyrektywy 
79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Teren ten jest również istotny dla 
28 gatunków występującego powszechnie ptactwa migrującego.

Komisja wyraża przekonanie, że przed zatwierdzeniem projektu, odnośne władze winny 
zagwarantować spełnienie wymogów art. 6 dyrektywy siedliskowej. Zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 
tej dyrektywy, każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub 
konieczne do zagospodarowania terenu, ale które może na nie oddziaływać, zarówno 
oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej 
ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony. W świetle 
wniosków wypływających z takiej oceny i zgodnie z postanowieniami dyrektywy 
siedliskowej, właściwe władze wydają zgodę na plan lub przedsięwzięcie dopiero po 
stwierdzeniu, iż nie będzie to miało niekorzystnego wpływu na integralność odnośnego 
terenu. Należy zauważyć, że procedura oceny oddziaływania na środowisko (SEA/EIA) może 
stanowić narzędzie stosowania postanowień art. 6 dyrektywy siedliskowej.

Wnioski

Komisja uważa, iż przed zatwierdzeniem instalacji generatorów energii wiatrowej, odnośne 
władze winny zastosować środki ostrożności oraz procedury oceny wymagane 
postanowieniami art. 6 dyrektywy 92/43/EWG. Na podstawie takich ocen, władze mogą 
podjąć decyzję o kontynuacji prac oraz o warunkach, których spełnienie wymagane jest do 
ich kontynuacji. Należy wziąć pod uwagę wszelki potencjalny negatywny wpływ 
przedsięwzięcia na środowisko naturalne, nie tylko na objętych nim terenach wchodzących 
                                               
1 Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa. 
Dz.U. L 103, z 25.4.79.
2 Dyrektywa Rady 92/43/WE z dn. 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory  Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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w skład sieci Natura 2000, lecz także na pozostałych obszarach, w zakresie ochrony ptactwa 
oraz jego tras migracyjnych. 

Komisja zwróci się do władz hiszpańskich z prośbą o udzielenie szczegółowych informacji na 
temat oceny wpływu na środowisko odnośnych projektów oraz o adekwatne wdrażanie 
postanowień art. 6 dyrektywy siedliskowej.


