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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1555/2012, adresată de Helmut Wolfram, de cetățenie germană, 
susținută de un cosemnatar, în numele locuitorilor din districtul Kleedorf din 
Bad Brambach, privind construcția de turbine eoliene în aproprierea unei zone 
rezidențiale situate la frontiera cu Republica Cehă

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este primarul municipiului Bad Brambach (Germania). Foarte aproape de un 
district al municipiului său, care se află la frontiera dintre Germania și Republica Cehă, se 
construiește în partea cehă un parc eolian. Parcul eolian face parte dintr-un grup de parcuri 
eoliene planificate de autoritățile cehe. Locuitorii zonei rezidențiale din orașul petiționarului 
au instituit un grup de acțiune al cetățenilor pentru a protesta față de construcția turbinelor 
eoliene. Potrivit petiționarului, turbinele eoliene se află prea aproape de zona rezidențială, 
ceea ce înseamnă că ar putea avea un impact negativ asupra sănătății (poluare sonoră, 
răspândire de umbre). Ar putea fi provocate, de asemenea, daune, deoarece orașul ar putea 
deveni mai puțin atractiv pentru turiști din cauza turbinelor eoliene. De asemenea, petiționarul 
se întreabă dacă legislația europeană nu impune o consultare între Germania și Republica 
Cehă înainte de începerea unui astfel de proiect de parc eolian și dacă au fost luate în 
considerare zonele de conservare a naturii. Petiționarul solicită Parlamentului European să 
facă o investigație.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2013
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Nu există nicio legislație a UE privind impactul turbinelor eoliene asupra sănătății și 
turismului. Chestiuni privind un alt impact al proiectului asupra mediului sunt tratate în 
procesul de evaluare a impactului asupra mediului. Abordarea unui astfel de impact ține de 
responsabilitatea statelor membre. 

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) și anexa II din Directiva 2011/92/UE1 (Directiva 
privind evaluarea impactului asupra mediului), statele membre sunt responsabile să decidă 
dacă proiectele de energie eoliană vor fi supuse unei evaluări a impactului asupra mediului. 
Legislația cehă privind EIM impune ca astfel de proiecte să fie supuse unei proceduri de 
verificare prealabilă, care ar putea avea ca rezultat decizia de a continua cu o evaluare a 
impactului asupra mediului. În 2010, procedura de verificare prealabilă pentru aceste proiect2

a concluzionat că nu va avea un impact semnificativ asupra mediului, inclusiv asupra siturilor 
Natura 2000 în cauză.

În ceea ce privește impactul potențial asupra zonelor de conservare a naturii, legislația UE 
relevantă constă în Directiva 2009/174/CE3 (Directiva privind păsările) și 
Directiva 92/43/CEE4 (Directiva privind habitatele). Nu există nicio inconsecvență în 
principiu între dezvoltarea energiei eoliene și conformitatea cu legislația UE privind natura. 
Fiecare proiect trebuie evaluat în funcție de fiecare caz în parte. Comisia promovează bunele 
practici în materie de amplasare, amenajare, proiectare, construire și operare a facilităților de 
acest tip pentru a minimiza impactul lor asupra biodiversității. Comisia a emis, așadar, 
orientări privind evoluțiile din domeniul energiei eoliene și Natura 20005.

Zona în cauză este amplasată la limita cea mai vestică a Republicii Cehe, în Horní Paseky, la 
frontiera cu Republica Federală Germania. Proiectul este amplasat pe o zonă de pășune 
înconjurată în mare parte de vegetație silvicolă de ambele părți ale frontierei dintre Cehia și 
Germania. Proiectul este alcătuit din 5 turbine eoliene VESTAS V90 (fiecare de 2 MW). A 
fost autorizat în 2010 și construit în 2012. 

Cele mai apropiate situri Natura 2000 din Germania sunt SCI DE5639302 Raunerbach- und 
Haarbachtal. Niciunul dintre situri nu găzduiește specii care ar putea fi vulnerabile la turbine 
eoliene Un alt sit, SPA DE5640451 Elstergebirge, se află la aproximativ 3 km nord-est față de 
turbine. Comisia nu are nicio dovadă că aceste situri ar fi afectate în mod negativ de cele cinci 
turbine eoliene. 

În ceea ce privește efectele fonice, deși nu există niciun standard stabilit la nivelul UE, 
nivelurile de zgomot din împrejurimea celor mai apropiate case din Germania, comuna 
Kleedorf, la aproximativ 412 m față de turbine, acestea au fost verificate în conformitate cu 
                                               
1 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 

publice și private asupra mediului, care codifică Directiva 85/337/CEE; JO L 026, 28.1.2012.
2 Link privind procedura de verificare prealabilă: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_KVK407
3 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind conservarea păsărilor sălbatice, care 

codifică Directiva 79/409/CEE; JO L 020, 26.1.2010, p. 7.
4 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, p. 7.
5 Comisia Europeană (2010): Document de orientare privind evoluțiile din domeniul energiei eoliene și 

Natura 2000. Link: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms_de.pdf
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legislația Germană.

EIM nu impune o evaluare a impactului asupra turismului, întrucât acesta un reprezintă un 
impact asupra mediului. 

Concluzii

Pe baza informațiilor furnizate de petiționar și a documentelor puse la dispoziția publicului de 
către autoritățile naționale, Comisia nu a identificat nicio încălcare a legislației UE.


