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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1398/2008, ingiven av Koldo Ortiz de Guinea 
(spansk medborgare), för sammanslutningen MEDIAK ASKE, om potentiell 
negativ miljöpåverkan från de planerade vindkraftsanläggningar 
(vindkraftsparker) som ska byggas i Natura 2000-skyddade områden i Alava 
(Spanien)

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot den autonoma regionen Baskiens planerade revidering av den 
territoriella strategin för vindkraft (Planificación Territorial Sectorial de la Energia Eólica). 
Enligt framställaren inbegriper denna strategi uppförandet av flera vindkraftsparker inne i 
Natura 2000-skyddade områden i Alava (Montes de Iturrieta, Cruz de Alda och Sierra 
de Arkamo). Framställaren hävdar att dessa planer skulle påverka miljön på ett mycket 
negativt sätt i de berörda områdena. Framställaren påstår att de baskiska myndigheterna 
beviljat flera kontrakt om uppförande av vindkraftsgeneratorer innan 
miljökonsekvensbeskrivningen har slutförts. Enligt framställaren kommer 
miljökonsekvensbeskrivningen att visa att de berörda områdena kommer att drabbas av 
allvarlig miljöpåverkan. Han ber därför Europaparlamentet att se till att de spanska 
myndigheterna respekterar den relevanta gemenskapslagstiftningen.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 25 februari 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009.

Även om utvecklingen av vindkraftsparker i ett större perspektiv är förenlig med åtgärder för 
bevarandet av biologisk mångfald finns det bevis för att en olämplig placering av 
vindkraftsanläggningar kan ha stor negativ inverkan på den biologiska mångfalden på 
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regional och lokal nivå. Vid planering av vindkraftsparker och andra anläggningar ska 
medlemsstaterna se till att de båda naturvårdsdirektiven, dvs. direktivet om bevarande av 
vilda fåglar (79/409/EEG)1 och direktivet om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och 
växter (92/43/EEG)2, till fullo iakttas och att kvaliteten och samstämmigheten för 
Natura 2000-nätverket av skyddade områden stärks. 
Den territoriella strategin för vindkraft (Planificación Territorial Sectorial de la Energia 
Eólicaden) som utarbetats av den autonoma regionen Baskien, samt projekt som genomförts 
inom ramen för denna strategi, kan påverka Natura 2000-områden i regionen, i synnerhet 
följande särskilda skyddsområden:
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).

De anläggningar som nämns i framställningen kan komma att påverka Arkamo-Gibijo-
Arrastaria (ES2110004), som är ett område av gemenskapsintresse. I detta område häckar 
15 fågelarter som ingår i bilaga I i fågeldirektivet (79/409/EEG). Området är också viktigt för 
28 regelbundet återkommande flyttfågelarter.

Kommissionen anser att innan tillstånd för projektet kan beviljas måste de behöriga 
myndigheterna garantera att kraven i artikel 6 i livsmiljödirektivet har uppfyllts. I artikel 6.3 
och 6.4 fastställs att alla planer eller projekt som inte direkt hänger samman med eller är 
nödvändiga för skötseln och förvaltningen av ett område, men som enskilt eller i kombination 
med andra planer eller projekt kan påverka området, på lämpligt sätt ska bedömas med 
avseende på konsekvenserna för målsättningen vad gäller bevarandet av området. Med 
ledning av slutsatserna från denna bedömning och i enlighet med livsmiljödirektivet ska 
behöriga myndigheter godkänna planen eller projektet först efter att ha försäkrat sig om att det 
berörda området inte kommer att ta skada. SMB- och MKB-förfarandena kan också vara 
verktyg för tillämpning av bestämmelserna i artikel 6 i livsmiljödirektivet.

Slutsatser

Kommissionen anser att innan tillstånd kan beviljas för uppförande av vindkraftsgeneratorer 
måste de behöriga myndigheterna tillämpa de skydds- och bedömningsförfaranden som krävs 
enligt artikel 6 i direktiv 92/43/EEG. På grundval av dessa bedömningar ska myndigheterna 
besluta om arbetet får fortsätta, och på vilka villkor detta i så fall ska ske. Projektets alla 
potentiella negativa konsekvenser bör beaktas, inte bara inom de berörda 
Natura 2000-områdena, men också utanför dessa områden, när det gäller skydd av fåglar och 
deras flyttvägar. 

Kommissionen kommer att begära att de spanska myndigheterna tillhandahåller ytterligare 
information om miljöbedömningen i anslutning till ifrågavarande projekt och information om 
korrekt tillämpning av artikel 6 i livsmiljödirektivet.

                                               
1 Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar, EGT L 103, 25.4.1979.
2 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter,
EGT L 206, 22.7.1992.
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