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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1398/2008 adresată de Koldo Ortiz de Guinea, de cetățenie spaniolă, în 
numele Asociației MEDIAK ASKE, privind potențialul impact nociv asupra 
mediului determinat de instalațiile de energie eoliană (parcuri eoliene) care 
urmează să fie instalate în zonele protejate Natura 2000 din Álava (Spania)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă intenția de revizuire a strategiei teritoriale în ceea ce privește energia 
eoliană (Planificación Teritorial Sectorial de la Energia Eólica) de către Comunitatea 
Autonomă Bască. Conform petiționarului, această strategie include instalarea mai multor 
parcuri eoliene în interiorul ariilor protejate Natura 2000 din Álava (Montes de Iturrieta, Cruz 
de Alda, Sierra de Arkamo). Petiționarul susține că aceste planuri ar avea un impact negativ 
asupra mediului din zonele în cauză. Petiționarul afirmă că autoritățile basce au acordat mai 
multe contracte pentru construcția de generatoare de energie eoliană înainte de încheierea 
studiului de impact asupra mediului. Petiționarul sugerează faptul că acest studiu ar indica 
impactul grav asupra mediului din zonele protejate și solicită Parlamentului European să 
intervină pe lângă autoritățile spaniole, pentru a se asigura că legislația europeană este luată în 
considerare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009.

Deși dezvoltarea parcurilor eoliene este în linii mari compatibilă cu conservarea 
biodiversității dintr-o perspectivă la scară largă, există dovezi că plasarea acestora într-un loc 
inadecvat poate avea consecințe negative semnificative asupra valorilor biodiversității la 
nivel local și regional. În planificarea parcurilor de energie eoliană și a altor structuri, statele 
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membre trebuie să se asigure că se acordă toată atenția necesară respectării celor două 
directive referitoare la natură, Directiva privind conservarea speciilor de păsări sălbatice 
(79/409/CEE)1 și Directiva privind habitatele naturale și fauna și flora sălbatică 
(92/43/CEE)2, precum și creșterii calității și coerenței rețelei Natura 2000 de zone protejate. 

Strategia teritorială privind energia eoliană („Planificación Territorial Sectorial de la Energia 
Eólica”) elaborată de autoritățile regionale din Țara Bascilor, precum și proiectele 
implementate în cadrul acestei strategii pot avea un impact asupra siturilor Natura 2000 din 
regiune, în special asupra zonelor de protecție specială:

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).
Datorită evoluțiilor menționate în petiție, ar putea fi afectat situl de importanță comunitară 
ES2110004 „Arkamo-Gibijo-Arrastaria”. În această zonă trăiesc 15 specii de păsări 
enumerate în anexa I din Directiva privind păsările (79/409/CEE). Situl este, de asemenea, 
important datorită a 28 de specii de păsări migratoare care se opresc cu regularitate în acesta.

Comisia consideră că, înainte de a autoriză proiectul, autoritățile competente trebuie să se 
asigure că sunt îndeplinite cerințele articolului 6 din Directiva privind habitatele. Conform 
articolului 6 alineatele (3)-(4), orice plan sau proiect care nu are o legătură directă cu sau nu 
este necesar pentru gestionarea sitului, dar care ar putea afecta aria, per se sau în combinație 
cu alte planuri sau proiecte, trebuie supus unei evaluări corespunzătoare a efectelor potențiale 
asupra sitului, în funcție de obiectivele de conservare ale acestuia din urmă. Ținând seama de 
concluziile acestei evaluări și respectând dispozițiile Directivei privind habitatele, autoritățile 
competente trebuie să-și dea acordul pentru planul sau proiectul respectiv numai după ce s-au 
asigurat că acesta nu va afecta negativ integritatea sitului în cauză. De remarcat este faptul că 
procedurile ESM și EIM pot, de asemenea, constitui instrumente de aplicare a dispozițiilor 
articolului 6 din Directiva privind habitatele.

Concluzii

Comisia consideră că, înainte de a autoriza construcția unor generatoare de energie eoliană, 
autoritățile competente ar trebui să aplice procedurile de evaluare și conservare stipulate la 
articolul 6 din Directiva 92/43/CEE. Pe baza acestor evaluări, autoritățile vor decide dacă 
activitățile respective pot continua și în ce condiții. Trebuie luat în considerare orice impact 
negativ posibil al proiectului, nu doar în siturile Natura 2000 afectate, ci și în afara lor, din 
punctul de vedere al protecției păsărilor și a rutelor lor de migrație. 

Comisia va solicita autorităților spaniole să pună la dispoziție mai multe informații cu privire 
                                               
1 Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor 
sălbatice. 
JO L 103, 25.4.1979.
2 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale 
și a speciilor de faună și floră sălbatică.  JO L 206, 22.7.1992.
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la evaluarea din punctul de vedere al mediului a proiectelor în cauză și la punerea adecvată în 
aplicare a articolului 6 din Directiva privind habitatele.


