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Comisia pentru petiții

20.11.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0480/2006, adresată de Barbara Kohnke, de cetățenie poloneză, însoțită de 15 
semnături, privind impactul negativ asupra mediului al unui parc de energie eoliană din 
apropiere de Puck

1. Rezumatul petiției

Exprimându-și îngrijorarea în legătură cu impactul negativ asupra mediului și economiei 
locale al celor 11 turbine eoliene proiectate a fi situate în apropierea de Puck, un oraș la 
Marea Baltică, precum și asupra rezervației naturale Bieławski Błota, petiționara consideră că 
acest fapt va diminua atractivitatea turistică a zonei și subliniază că un număr de specii locale 
de păsări din zonă figurează în anexa la Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind 
conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică. În consecință, 
petiționara solicită inițierea unei investigații de către Parlament pentru a se stabili în ce 
măsură proiectul, în legătură cu care autoritățile nu au consultat locuitorii din zonă, respectă 
legislația UE relevantă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 noiembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 iunie 2007

În conformitate cu obligațiile statelor membre în temeiul articolului 6 alineatele (3) și (4) din 
Directiva Habitate, orice plan sau proiect care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar 
pentru gestionarea sitului, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, per se sau în 
combinație cu alte planuri sau proiecte, trebuie supus unei evaluări corespunzătoare a 
efectelor potențiale asupra sitului, în funcție de obiectivele de conservare ale acestuia din 
urmă. În funcție de concluziile evaluării respective și în conformitate cu dispozițiile 
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alineatului (4), autoritățile naționale competente aprobă planul sau proiectul doar după ce au 
constatat că acesta nu are efecte negative asupra integrității sitului respectiv și, după caz, după 
ce au consultat opinia publică.

Dacă, în ciuda unui rezultat negativ al evaluării efectelor asupra sitului și în lipsa unei soluții 
alternative, planul sau proiectul trebuie realizat, cu toate acestea, din motive cruciale de 
interes public major, inclusiv din rațiuni de ordin social sau economic, statul membru ia toate 
măsurile compensatorii necesare pentru a proteja coerența globală a rețelei Natura 2000.
Statul membru informează Comisia cu privire la măsurile compensatorii adoptate.

Dispozițiile de mai sus se aplică nu doar în cazul siturilor de importanță comunitară, ci și al 
ariilor de protecție specială, în temeiul articolului 7 din Directiva Habitate, menționate anterior.

Comisia a evaluat faptele menționate în petiție, și anume planurile de construcție a unui parc 
eolian în satul Gniezdzewo de pe raza municipalității Puck și planurile de construcție a încă opt 
turbine eoliene în localitatea Puck, în imediata vecinătate a unor APS desemnate (PLB 220005, 
PLB 990002) sau planificate a fi desemnate (PLB 220001), precum și a unui SIC planificat a fi 
desemnat (PLH 220032). 

După evaluare, Comisia a decis inițierea unui caz din proprie inițiativă de investigare 
suplimentară, deoarece faptele menționate indică o potențială încălcare a legislației de mediu a 
CE, mai exact a Directivei 92/43/CEE (Directiva Habitate) și a Directivei 79/409/CEE (Directiva 
Păsări), precum și a principiilor stabilite în Hotărârile Curții de Justiție în cauzele Dragaggi (C-
117/03) și Bund Naturschutz (C-244/05).

Comisia va ține la curent Comisia pentru petiții cu privire la rezultatul acestor investigații.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 20 noiembrie 2009

După cum a indicat și în comunicarea sa anterioară, Comisia a inițiat un caz din proprie inițiativă 
pentru a investiga aspectele semnalate și pentru a stabili dacă este vorba despre o încălcare a 
legislației de mediu a CE, mai precis a Directivei 92/43/CEE1 (Directiva Habitate) și a Directivei 
79/409/EEC2 (Directiva Păsări), precum și a principiilor stabilite în Hotărârile Curții de Justiție 
în cauzele Dragaggi (C-117/03) și Bund Naturschutz (C-244/05).

Cu ocazia reuniunii din 24 iunie 2008 a Comisiei pentru petiții, Comisia a informat Parlamentul 
European că a contactat petiționara pentru a-i solicita informații suplimentare care să permită 
Comisiei să facă o evaluare adecvată a situației. Din moment ce petiționara nu a oferit niciun 
răspuns, chestiunea a fost discutată cu ocazia întâlnirii bilaterale cu autoritățile poloneze care a 
avut loc la 16 iunie 2009. Acestea au informat Comisia că procedurile de autorizare a proiectelor 
în cauză respectă dispozițiile comunitare în materie de mediu și că monitorizarea proiectelor a 
indicat că nu există un impact negativ semnificativ al proiectelor asupra speciilor protejate în 
temeiul legislației CE. Comisiei i-au fost transmise materiale relevante, pe care aceasta le-a 
                                               
1 JO L 206, 22.07.1992 p. 7-50.

2 JO L 103, 25.04.1979 p. 1-18.
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examinat. Având în vedere cele de mai sus, Comisia a considerat că nu este justificată 
continuarea procedurii privind încălcarea dreptului comunitar și, în consecință, a închis cazul din 
proprie inițiativă la 26 octombrie 2009.  


