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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0522/2012, adresată de V.S., de cetățenie italiană, privind un parc 
eolian planificat în largul coastei L’Atmetlla de Mar (Tarragona, Spania)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul avertizează cu privire la posibilele efecte devastatoare ale unui parc eolian unde 
ar fi instalate mai multe turbine eoliene la numai 3 km distanță de coastă, în L’Atmetlla de 
Mar (Tarragona, Spania). Stația de testare ZÈFIR este proiectată ca parc eolian de cercetare 
pentru a testa 4 aerogeneratoare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 octombrie 2013

Petiționarul nu este de acord cu proiectul construcției unui parc eolian în larg, la 3 km de 
coasta municipiului L'Ametlla de Mar, provincia Tarragona (Catalonia, Spania). Acest proiect 
face parte din așa numitul „Zèfir Test Station project”. Este vorba despre un parc eolian de 
cercetare pentru testarea 4 aerogeneratoare producătoare de energie electrică. Se constată că 
acest proiect este susținut de Institutul Catalan de Cercetare a Energiei (IREC).

Petiționarul afirmă că acest parc este prea aproape de coastă și că va avea efecte devastatoare 
asupra turismului și a economiei locale. El subliniază că populația locală se împotrivește 
proiectului. Trebuie remarcat faptul că petiționarul nu face referire la nicio încălcare concretă 
a legislației comunitare de mediu.

Serviciile Comisiei au examinat informațiile furnizate de către petiționar din perspectiva 
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legislației de mediu a Uniunii Europene, care ar putea avea aplicabilitate în acest caz.

Directiva 2011/92/UE1 (cunoscută ca Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului 
sau Directiva EIM) prevede efectuarea unei evaluări a impactului asupra mediului atât pentru 
proiectele publice, cât și pentru cele private.

Directiva EIM face distincția între așa numitele proiecte de la anexa I, care trebuie 
întotdeauna supuse unei proceduri EIM și proiectele de la anexa II, pentru care statele 
membre stabilesc, pe baza unei analize de la caz la caz și/sau pe baza pragurilor sau a 
criteriilor fixate de legislația națională de transpunere, dacă proiectul trebuie supus unei 
evaluări a impactului asupra mediului. Atunci când se efectuează o analiză de caz sau sunt 
stabilite praguri sau criterii, sunt luate în considerare criteriile de selecție relevante prevăzute 
în anexa III a Directivei. Acestea includ caracteristicile proiectului, amplasarea acestuia și 
caracteristicile impactului potențial. Rezultatele acestei evaluări trebuie să fie puse la 
dispoziția publicului.

Trebuie remarcat că Anexa II a Directivei EIM se referă la „Instalațiile destinate transformării 
energiei eoliene în energie electrică (parcuri eoliene)”, la punctul 3 punctul (i). Conform 
informațiilor disponibile există o procedură continuă de evaluare a impactului asupra mediului 
pentru acest proiect. Anunțul de începere a consultațiilor publice a fost publicat în Monitorul 
Oficial al Spaniei(BOE nr. 54) din 3 martie 2012.

Procedura EIM garantează că, înainte ca autoritatea competentă să acorde aprobarea de 
dezvoltare, sunt identificate și evaluate consecințele proiectelor asupra mediului. Publicul își 
poate exprima opiniile și toate consultările trebuie să fie luate în considerare. De asemenea, 
publicul ar trebui să fie informat cu privire la conținutul autorizației.

În ceea ce privește directivele privind natura(Directiva 2009/147/CE privind păsările2 și 
Directiva 92/43/CEE privind habitatele3), acestea ar fi aplicabile dacă proiectul respectiv ar 
putea avea un efect semnificativ asupra siturilor Natura 2000, în special a celor marine. În 
acest caz, Situl marin de importanță comunitară (SIC), numit „Litoral meridional tarragoní” 
(cod ES5140001), ar putea fi afectat de acest proiect. Directiva EIM poate fi folosită ca 
instrument de punere în aplicare a cerințelor directivelor privind natura.

În ceea ce privește Directiva 2008/56/CE4, Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”, 
nu au fost constatate încălcări ale legislației în acest caz.

Trebuie menționat că angajamentul UE de a sprijini energia regenerabilă a creat un mediu 

                                               
1 Directiva 2011/92/UE (JO L 26, 28.1.2012), versiune codificată a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea 

efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, astfel cum a fost modificată.
2 Directiva 2009/147/CE (JO L 20, 26.1.2010), de codificare a Directivei 79/409/CEE privind conservarea 

păsărilor sălbatice (JO L 103, 25.4.1979).
3 Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 

206, 22.7.1992).
4 Directiva 2008/56/CE de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul 

marin, JO L 164, 25.Directive 92/43/EEC on the protection of natural habitats and wild fauna and flora (OJ L 
206, 22.07.1992).Directive 92/43/EEC on the protection of natural habitats and wild fauna and flora (OJ L 206, 
22.07.1992).6.2008.
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legislativ favorabil pentru dezvoltarea energiei eoliene1, asigurând în același timp că 
dezvoltarea și extinderea acestui tip de energie de desfășoară în conformitate legislația de 
mediu a UE.

Fiind o sursă de energie electrică nepoluantă și regenerabilă, energia eoliană reprezintă un 
factor esențial pentru atingerea obiectivelor energetice ale UE pentru 2020.De asemenea, 
energia eoliană va ajuta la reducerea considerabilă a gazelor cu efect de seră, a emisiilor de 
poluanți atmosferici, precum și a utilizării apelor dulci pe care se bazează de obicei 
producerea energiei electrice în UE.Ca regulă generală, energia eoliană ajută statele să reducă 
dependența energetică, contribuie la unitatea socială și susține dezvoltarea tehnologică, 
inclusiv exporturile.

Concluzii

Pe baza elementelor prezentate în această petiție, Comisia nu găsește nicio dovadă care să 
ateste o încălcare a legislației UE privind mediul. Prin urmare, Comisia nu consideră justificat 
să urmărească în continuare această chestiune.

                                               
1 Directiva 2009/28/CE privind promovarea electricității produse din surse de energie regenerabile, JO L 140, 

5.6.2009.


