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Tema: Peticija Nr. 1398/2008 dėl tinklo „Natura 2000“ saugomose Alavos teritorijose 
(Ispanija) planuojamų statyti vėjo jėgainių galimo žalingo poveikio aplinkai, kurią 
pateikė Ispanijos pilietis Koldo Oriz de Guinea asociacijos „MEDIAK ASKE“ 
vardu

1. Peticijos santrauka.

Peticijos pateikėjas prieštarauja dėl Vėjo energijos teritorinės strategijos (isp. Planificación 
Territorial Sectorial de la Energia Eólica) persvarstymo, kurį numato atlikti Baskų 
autonominė bendruomenė. Pasak peticijos pateikėjo, pagal šią strategiją numatyta statyti vėjo 
jėgainių parkus tinklo „Natura 2000“ saugomose Alavos teritorijose (Montes de Iturrieta,
Cruz de Alda, Sierra de Arkamo). Peticijos pateikėjas tvirtina, kad įgyvendinus šiuos planus 
būtų padaryta žala susijusių teritorijų aplinkai. Peticijos pateikėjas teigia, kad Baskų valdžios 
institucijos pasirašė kelias sutartis dėl vėjo jėgainių statybos dar nebaigus poveikio aplinkai 
tyrimo. Pasak peticijos pateikėjo, tyrimu atskleista, kad šie projektai padarys daug žalos 
saugomų teritorijų aplinkai, ir prašo Europos Parlamento susisiekti su Ispanijos valdžios 
institucijomis ir užtikrinti, kad būtų laikomasi susijusių Europos teisės aktų.

2. Priimtinumas.

Paskelbta priimtina 2009 m. vasario 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. birželio 19 d.

„Nors apskritai, vertinant pagrindinius aspektus, vėjo jėgainių parkų plėtra suderinama su 
biologinės įvairovės apsauga, yra įrodymų, kad dėl netinkamos vėjo jėgainių parkų projekto 
įgyvendinimo vietos gali būti padaryta žalos biologinei įvairovei regiono ir vietos 
lygmenimis. Planuodamos vėjo jėgainių parkus ir kitus plėtros objektus, valstybės narės turi 
užtikrinti, kad būtų visiškai atsižvelgiama į dvi gamtos srities direktyvas: dėl laukinių 
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paukščių apsaugos (79/409/EEB)1 ir dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos (92/43/EEB)2, taip pat didinama tinklo „Natura 2000“ saugomų teritorijų kokybė ir 
vientisumas.
Baskų krašto regiono parengta Vėjo energijos teritorinė strategija (isp. Planificación 
Territorial Sectorial de la Energia Eólica) bei pagal šią strategiją įgyvendinami projektai gali 
pakenkti šio regiono „Natura 2000“ teritorijoms, ypač specialios apsaugos teritorijoms:

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).
Peticijoje nurodyti plėtros projektai gali paveikti Bendrijos svarbos teritoriją ES2110004 
Arkamo-Gibijo-Arrastaria. Šioje teritorijoje gyvena į Paukščių direktyvos (79/409/EEB) 
I priedą įtrauktų 15 rūšių paukščiai. Ši vietovė taip pat svarbi dažnai joje būnantiems 28 rūšių 
migruojantiems paukščiams.

Komisijos nuomone, prieš suteikdamos leidimą vykdyti projektą, kompetentingos valdžios 
institucijos turi užtikrinti, kad būtų įvykdyti Buveinių direktyvos 6 straipsnyje nustatyti 
reikalavimai. Pagal 6 straipsnio 3 ir 4 dalis turi būti atliekamas visų planų ir projektų, kurie 
tiesiogiai nesusiję arba nebūtini teritorijos tvarkymui, bet gali ją reikšmingai paveikti 
individualiai arba kartu su kitais planais arba projektais, galimo poveikio teritorijai 
įvertinimas. Atsižvelgdamos į tokio vertinimo išvadas ir taikydamos Buveinių direktyvos 
nuostatas, kompetentingos nacionalinės institucijos pritaria planui ar projektui tik 
įsitikinusios, kad jis nepakenks susijusios teritorijos vientisumui. Reikėtų atkreipti dėmesį į 
tai, kad Buveinių direktyvos 6 straipsnio nuostatas taip pat galima taikyti atliekant strateginio 
poveikio aplinkai vertinimo ir poveikio aplinkai vertinimo procedūras.

Išvados

Komisijos nuomone, prieš suteikdamos leidimą statyti vėjo jėgaines, kompetentingos valdžios 
institucijos turi taikyti Direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnyje nustatytas apsaugos priemones ir 
vertinimo procedūras. Atsižvelgdamos į šiuos vertinimus, valdžios institucijos turi nuspręsti, 
ar veikla gali būti tęsiama ir kokiomis sąlygomis tai galima daryti. Reikia apsvarstyti bet kokį 
galimą projekto poveikį ne tik susijusiose „Natura 2000“ teritorijose, bet ir už šių teritorijų 
ribų, siekiant apsaugoti paukščius ir jų migracijos kelius.

Komisija paprašys Ispanijos valdžios institucijų suteikti daugiau informacijos apie aptariamų 
projektų poveikio aplinkai vertinimą ir Buveinių direktyvos 6 straipsnio tinkamą 
įgyvendinimą.“

                                               
1 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL 
L 103, 1979 4 25).
2 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22).
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4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gruodžio 17 d.

„Komisija paprašė kompetentingų Ispanijos valdžios institucijų suteikti daugiau informacijos 
apie aptariamų projektų poveikio aplinkai vertinimą ir Buveinių direktyvos 6 straipsnio 
tinkamą įgyvendinimą. 

Remiantis Ispanijos valdžios institucijų atsakymu, projektų „Parque Eólico de Arkamo“ ir 
„Parque Eólico de Canto Blanco“ poveikio aplinkai vertinimai dar neatlikti. Dar tik 
rengiamasi poveikio aplinkai vertinimo procedūrai.

Dėl leidimo vykdyti abu projektus Ispanijos valdžios institucijos atsakė, kad leidimo 
suteikimo procedūros dar nebaigtos. Šių projektų poveikio aplinkai vertinimas pagal Buveinių 
direktyvos 92/43/EEB1 6 straipsnio 3 dalį dar nepradėtas.

Atsižvelgdama į turimą informaciją, Komisija daro išvadą, kad kompetentingos valdžios 
institucijos dar nepriėmė galutinio sprendimo dėl dviejų vėjo jėgainių parkų projektų. Dėl šios 
priežasties ir kadangi procedūros dar nebaigtos, nenustatyta jokio akivaizdaus ES aplinkos 
apsaugos teisės aktų pažeidimo.“

                                               
1 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22).


