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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1160/2009, adresată de Werner Sandig, de cetăţenie germană, privind 
construirea a două ferme eoliene în zona de frontieră cehă Ústí nad Labem şi 
efectele negative aferente asupra zonelor naturale germane din apropiere

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, care este primar al municipiului Rechenberg-Bienenmühle, protestează împotriva 
planului de construire a două parcuri eoliene în zona de graniţă cehă Ústí nad Labem. Este 
vorba despre 45 de mori de vânt, cu o înălţime de 150 m, în imediata apropiere (de la 35 la 70 
m) a teritoriului german şi a parcului natural „Erzgebirge/Vogtland”, a zonei de habitat 
„Oberes Freiberger Muldental” şi a „Waldgebiete bei Holzhau”, care a fost desemnată arie de 
protecţie specială în temeiul Directivei 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice. 
Proiectul va avea, de asemenea, un impact vizual negativ şi o influenţă fonică semnificativă 
asupra peisajului şi, prin urmare, şi asupra turismului, care reprezintă o importantă sursă de 
venit pentru populaţia locală. Prin urmare, petiţionarul solicită Parlamentului European să 
intervină pe lângă autorităţile responsabile cehe, pentru a se asigura că proiectul va fi sistat şi 
că legislaţia Uniunii Europene în domeniu va fi respectată. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202, alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

Petiţionarul se plânge în legătură cu planurile de construcţie a două parcuri eoliene având 45 de 
turbine, la frontiera ceho-germană, în special a unuia dintre ele, „Pastviny u Moldavy”, pe 
teritoriul Krušné hory, în Republica Cehă, care mărgineşte regiunea APS „Waldgebiete bei 
Holzhau”, Germania. Petiţionarul oferă explicaţii referitoare la situaţia speciilor de păsări 
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protejate, a liliecilor şi a altor specii importante prezente în „Naturpak Erzgebierge”, pe partea 
germană a frontierei. Acesta subliniază totodată posibilele efecte negative asupra acestei zone 
atractive şi asupra sectorului turistic asociat. Proiectul parcului eolian Pastviny u Moldavy are în 
vedere construcţia a 20 de turbine eoliene cu o capacitate de 3 MW fiecare (în total 60 MW). 
Lucrările vor include reconstrucţia unei porţiuni de 2 000 m dintr-un drum local existent, 
construcţia unei porţiuni suplimentare de 6 900 de metri la un drum local cu o lăţime de 4,5 m şi 
instalarea a 10 000 m de cabluri. Un proiect aparţinând acestei categorii - enumerate în anexa 2 
la Directiva EIM 1985/337/CEE1 - este supus unei proceduri de delimitare a domeniului de 
evaluare, rezultatul fiind o decizie care să stabilească dacă proiectul va face obiectul unei 
evaluări de mediu sistematice.

Petiţionarul îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu posibilele efecte vizuale negative ale 
proiectului, care ar putea genera pierderi serioase pentru sectorul turistic de care depinde zona. 
Petiţionarul solicită Parlamentului să se asigure că procesul de evaluare se realizează în 
conformitate cu acquis-ul comunitar în domeniul mediului.

Petiţionarul susţine că proiectele sunt amplasate într-o zonă populată iniţial de cetăţeni germani 
care au locuit în patru sate şi care au fost expatriaţi în 1945. Ulterior, zona a fost transformată în 
teren arabil. Odată cu construirea parcurilor eoliene, aria protejată îşi va pierde valoarea. 
Petiţionarul nu înţelege de ce parcurile eoliene ar trebui amplasate tocmai în această zonă din 
moment ce există suficiente alte locuri adecvate în Republica Cehă. Pentru a reprezenta 
interesele celor 1 840 de locuitori afectaţi, a fost înfiinţată mişcarea de protest „Gegenwind” (30 
iulie 2009), s-au strâns deja 3 500 de semnături şi s-a transmis o plângere ministerului ceh al 
mediului de la Praga. De asemenea, a fost lansată o campanie mass-media pentru a face 
cunoscută poziţia locuitorilor. Aceştia intenţionează să obţină respingerea definitivă a 
proiectului.

În ceea ce priveşte „Parcul eolian Pastviny u Moldavy”, s-a descoperit că procesul EIM a fost 
iniţiat odată cu anunţul de realizare a proiectului emis la 22 decembrie 2009 de către 
administraţia regiunii Ústí nad Labem. La cererea părţii germane, a fost inclusă o evaluare a 
impactului transfrontalier. Ca urmare, dosarul a fost transferat de la administraţia regională direct
la Ministerul mediului din Republica Cehă, în ianuarie 2009. S–a recunoscut, de asemenea, că 
proiectul ar putea avea un impact negativ asupra siturilor Natura 2000 şi s-a formulat o cerere 
privind o evaluare corespunzătoare. Cu toate acestea, EIM ar trebui să ia în considerare 
beneficiile globale ale energiei regenerabile care înlocuieşte energia fosilă, o cauză majoră a 
poluării atmosferice şi a schimbărilor climatice.

Stadiul evaluării este disponibil pe următoarea pagină de internet:
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=ULK524

Ca principiu general al legislaţiei europene, statele membre răspund de punerea în aplicare a 
dreptului comunitar, în cazul de faţă aplicarea Directivei EIM 1985/337/CEE, a Convenţiei
ESPOO şi a Directivei 92/43/CEE privind habitatele2, în special articolul 6 alineatul (3) 
referitor la „evaluarea corespunzătoare”. Comisia are posibilitatea de a deschide o anchetă sau 
de a iniţia o procedură privind încălcarea dreptului comunitar doar în acele cazuri în care se 

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985, p. 40-48
2 JO L 206, 22.7.1992
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încalcă legislaţia europeană.

Procesul de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) a luat în considerare cererea 
autorităţilor germane de a se analiza posibilul impact transfrontalier al proiectului. De 
asemenea, acesta a ţinut cont de potenţialul impact negativ asupra siturilor Natura 2000. Se 
înţelege că procedurile juridice relevante sunt în curs, dar că rezultatele nu sunt încă 
disponibile. Pentru detalii suplimentare referitoare la procedurile respective, petiţionarul ar 
trebui încurajat să contacteze autoritatea cehă responsabilă cu evaluarea: dna Jaroslava 
Honová, director al Departamentului pentru EIM, Ministerul mediului din Republica Cehă, 
100 10 Praga 10, Republica Cehă.


