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Ref.: Petiţia nr. 0468/2007, adresată de Jan Terkel Nielsen, de cetăţenie daneză, privind 
încălcarea normelor de mediu ale UE referitoare la un proiect de construcţie a 
unor case de vacanţă în Danemarca

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul reclamă faptul că autorităţile daneze au autorizat construirea a 20 de case de 
vacanţă pe mica insulă daneză Ǻrø. Acesta evidenţiază faptul că întreaga insulă este inclusă în 
proiectul situl Habitat al UE din '96 şi că proiectul caselor de vacanţă încalcă, prin urmare, 
legislaţia UE în domeniul mediului.

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă la 20 septembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 februarie 2008

Petiţionarul îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu proiectele de dezvoltare care vor afecta „o 
zonă internaţională de protecţie a naturii” din mica insulă Ǻrø, în sud-vestul Danemarcei. 
Acesta semnalează faptul că întreaga insulă a fost desemnată drept zonă protejată în temeiul 
Convenţiei Ramsar privind protecţia zonelor umede şi drept sit Natura 2000 conform 
Directivei Habitate. 

În 2005 şi 2006, cererile autorităţilor locale (Haderslev kommune) privind construirea unor 
case de vacanţă pe insulă au fost respinse în mod ferm de către autorităţile naţionale. În 2007, 
Parlamentul danez a adoptat „landsplandirektiv” (Landsplansdirektiv for 11 
sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland), directivă care face posibilă 
construirea a 20 de case de vacanţă pe insulă. 
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Petiţionarul este îngrijorat că prospectul construirii a 20 de case de vacanţă într-o zonă 
internaţională de protecţie a naturii va avea un impact negativ asupra sitului şi se teme că 
habitatele şi speciile pentru care a fost desemnat situl respectiv sunt în pericol. 

Cu toate că zona a fost desemnată în egală măsură drept zonă umedă de importanţă 
internaţională în temeiul Convenţiei Ramsar, Comunitatea este interesată de clasificările SPA 
şi SCI stabilite în conformitate cu dispoziţiile Directivelor 79/409/CEE privind conservarea 
păsărilor sălbatice1 şi 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună 
şi floră sălbatică2. Comisia poate confirma faptul că mica insulă Ǻrø a fost declarată zonă 
protejată de către Danemarca, făcând parte din reţeaua Natura 2000 de conservare a naturii. 
Motivele ştiinţifice care stau la baza desemnării sunt unele tipuri de habitat prezente în acest 
sit, printre care se numără 1 330 pajişti sărăturate atlantice (Strandenge) şi 3 150 lacuri eutrofe 
naturale cu vegetaţie tip de Magnopotamion sau Hydrocharition - (Næringsrige søer og 
vandhuller med flydeplanter eller store vandaks). În plus, situl adăposteşte anumite specii de 
păsări şi nu numai, inclusiv Circus aeroginosus (Rørhøg) şi Rana arvalis (Spidssnudet frø) şi 
Bufo calamita (Strandtudse).

Petiţionarul nu furnizează informaţii privind directiva „landsplandirektiv” adoptată, însă 
Comisia a reuşit să o găsească pe website-ul naţional. Petiţia nu conţine nicio informaţie care 
să conducă la concluzia că vor dispărea habitate şi specii protejate sau că vor exista perturbări 
semnificative ale speciilor pentru care a fost desemnat situl respectiv.

Faptul că un sit a fost desemnat în temeiul Directivei Habitate nu implică şi interzicerea altor 
tipuri de activităţi în zonă. Cu toate acestea, activităţile planificate trebuie să devină obiectul 
unei evaluări a posibilului impact asupra habitatelor şi speciilor pentru care a fost desemnat 
situl respectiv. Aceasta reiese din articolul 6 alineatul (3) din Directiva Habitate care prevede 
obligaţia statelor membre ca orice plan sau proiect care nu are o legătură directă cu situl sau 
nu este necesar pentru gestionarea sitului, dar care ar putea afecta în mod semnificativ zona, 
să fie supus unei evaluări corespunzătoare a efectelor asupra sitului, în funcţie de obiectivele 
de conservare a acestuia. Procedura necesară în cazul unor astfel de evaluări este stipulată la 
articolul 6 din Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale şi a 
speciilor de faună şi floră sălbatică. Comisia a specificat că autorităţile naţionale daneze au 
realizat o evaluare a impactului asupra mediului (de către Danmarks Miljøundersøgelser, 
Afdeling pentru Vildtbiologi og Biodiversitet, 21 august 2006) în cazul directivei 
„landsplandirektiv”. Comisia menţionează, de asemenea, că au fost propuse unele măsuri de 
remediere care se presupune că vor modera şi ameliora în acelaşi timp situaţia speciilor în 
cauză. Concluzia la care se ajunge în urma acestei evaluări, luând în calcul punerea în aplicare
a măsurilor de remediere, este că proiectul nu va avea un impact negativ semnificativ asupra 
tipurilor de habitat şi nici asupra speciilor desemnate sau enumerate în anexa IV la Directiva 
Habitate sau în anexa 1 la Directiva privind păsările.

În ceea ce priveşte punerea în aplicare a Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor 
anumitor planuri si programe asupra mediului, Comisia a specificat că a fost efectuată o 
evaluare a impactului asupra mediului în cazul directivei „landsplandirektiv”.
Directiva „landsplandirektiv” deschide noi oportunităţi în procesul de planificare (planificare 

                                               
1 JO L 103, 25.4.1979, p. 1-18
2 JO L 206, 22.7.1992, p. 7-50
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la niveluri municipale şi locale), ceea ce ar putea conduce la aprobarea construirii celor 20 de 
case de vacanţă. Au fost date instrucţiuni privind conformarea cu articolele 6 şi 12 din 
Directiva Habitate în acest caz.

Concluzii

În ceea ce priveşte situaţia sitului în cauză, Comisia menţionează că a fost respectat articolul 6 
din Directiva Habitate; a fost realizat şi un studiu de evaluare a impactului asupra mediului, 
fiind stabilite condiţiile pentru următorul proces de planificare şi dezvoltare (modificarea 
planului la nivel municipal şi prevederile planului la nivel local). Pe baza informaţiilor 
disponibile, Comisia nu consideră că legislaţia comunitară privind procedura de punere în 
aplicare a planului de dezvoltare („landsplandirektiv”) a fost încălcată în vreun fel de către 
autorităţile competente din Danemarca.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 24 aprilie 2009

În comunicarea sa anterioară, Comisia a afirmat că, pe baza informaţiilor disponibile, nu 
poate identifica o încălcare a legislaţiei comunitare în domeniul mediului în ceea ce priveşte 
procedura („landsplandirektiv”) aferentă planului de dezvoltare propus (20 de case de vacanţă 
pe insula Aarø), care a fost aplicată de autorităţile daneze competente.

La 14 august 2008, petiţionarul a furnizat informaţii suplimentare, inclusiv o obiecţie la 
propunerea pentru o nouă directivă „landsplandirektiv” (prezentată în martie 2008), pentru 
alte 12 case de vacanţă pe insulă.

În urma reuniunii Comisiei pentru petiţii din 6 octombrie 2008, Comisia s-a adresat în scris 
autorităţilor daneze, solicitând informaţii specifice referitoare la planul suplimentar de 
dezvoltare, iar autorităţile daneze au răspuns la 14 ianuarie 2009.

În scrisoarea sa, Comisia îşi exprima îngrijorarea în legătură cu eventualul impact, inclusiv 
efectele cumulative, ale caselor de vacanţă asupra habitatelor şi speciilor din situl Natura 
2000. Comisia a solicitat autorităţilor daneze să explice modul în care vor asigura respectarea 
Directivei privind păsările1 şi a Directivei Habitate2 şi cum vor garanta că habitatele şi 
speciile pentru care este desemnat situl nu vor suferi daune sau perturbări semnificative. În 
special, păsările din Aarø Kalv şi din zonele coastei de vest a insulei Aarø constituie motiv de 
preocupare datorită intensificării activităţilor umane pe mare şi pe uscat.
Comisia a evaluat acum răspunsul autorităţilor daneze.

Au fost efectuate două evaluări ale impactului, iar autorităţile daneze au explicat concluziile 
acestora. Se pare că există o problemă generală cu câinii aflaţi în spaţiul natural de la Aarø 
Kalv în sezonul de împerechere al anumitor păsări şi, de asemenea, cu marinarii care pătrund 
în spaţiul natural dinspre mare. Conform autorităţilor daneze, această problemă şi alte 
probleme eventuale cauzate de planurile de dezvoltare ulterioare vor fi atenuate prin 

                                               
1 Directiva 79/409/CEE a Consiliului din2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice. JO L 103, 
25.4.1979, 1-18.
2 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună 
şi floră sălbatică. JO L 206, 22.7.1992.
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următoarele măsuri care trebuie incluse în viitoarea planificare detaliată:

 Zonele în care se află casele de vacanţă vor fi păstrate deschise, dar gardurile 
vii vor fii menţinute [pentru a asigura hrana speciei Circus aerogonisus 
(rørhøg)];

 Lucrările de construcţie şi dezvoltare se vor desfăşura în afara sezonului de 
împerechere, adică după 15 iulie şi înainte de 1 martie;

 Gardurile vii existente de-a lungul drumului dintre satul Aarø şi Bolmose Enge 
vor fi păstrate pentru a reduce zgomotul de trafic din zona de sud-vest;

 Va fi lansată o campanie de informare prin intermediul unor broşuri referitoare 
la protecţia habitatului pentru păsări de pe insula Aarø şi din Aarø Kalv;

 Indicatoarele privind interzicerea accesului pe durata sezonului de împerechere 
vor fi modificate şi se va lua în calcul o îmbunătăţire a acestora;

 Se va avea în vedere construirea unui gard mai eficient în jurul spaţiului 
natural de la Aarø Kalv pentru a împiedica accesul câinilor şi al pisicilor;

 În cadrul planificării continue Natura 2000, se va analiza necesitatea unor 
măsuri suplimentare.

Prin măsurile incluse în viitoarea planificare şi stabilite în cadrul acesteia, Comisia consideră 
că se va acorda atenţia necesară în privinţa habitatelor şi speciilor din situl Natura 2000, în 
special pentru păsările reproducătoare.

Concluzie

Prin urmare, Comisia consideră că cele douăsprezece case de vacanţă suplimentare nu 
reprezintă o încălcare a directivelor privind protecţia naturii. Cu toate acestea, Comisia s-a 
adresat în scris autorităţilor daneze, subliniind necesitatea luării în calcul a efectelor 
cumulative ale acestui tip de dezvoltare în orice planificare viitoare pentru acest sit şi 
necesitatea gestionării presiunilor factorilor de agrement. Autorităţile au fost încurajate să 
elaboreze un plan de gestionare pentru acest sit ca mijloc de reconciliere în viitor a recreării şi 
a protejării naturii.


