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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0929/2010, adresată de René la Cour Sell, de cetățenie daneză, în 
numele „Societății daneze pentru conservarea naturii” (Danmarks 
Naturfredningsforening), însoțită de 1 semnătură, privind înființarea unui 
centru de testare pentru morile mari de vânt din Østerild, municipalitatea 
Thisted, și neaplicarea implicită a legislației comunitare în domeniu

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care este directorul „Societății daneze pentru conservarea naturii”, reclamă 
adoptarea unui proiect de lege care vizează înființarea unui centru național de testare pentru 
morile mari de vânt din Østerild, municipalitatea Thisted, care va intra în vigoare la 
1 octombrie 2010. Se așteaptă ca imediat după aceea să înceapă despădurirea și celelalte 
activități pregătitoare pentru proiect. Petiționarul subliniază faptul că în apropiere există 
câteva situri importante care fac parte din rețeaua Natura 2000 și că cel mai mare dintre 
acestea, rezervația naturală „Vejlerne”, cu o suprafață de 6 000 ha, este protejat în 
conformitate cu Convenția de la Ramsar. Petiționarul subliniază că proiectul respectiv implică 
încălcări grave ale Directivei 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor 
naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, ale Directivei 79/409/CEE a Consiliului 
privind conservarea păsărilor sălbatice și ale Directivei 85/337/CEE a Consiliului privind 
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului. De asemenea, 
petiționarul face referire la faptul că Ministerul Mediului din Danemarca nu a respectat 
propunerile „Societății pentru conservarea naturii” privind găsirea unor zone alternative 
pentru amplasarea centrului de testare. Prin urmare, petiționarul solicită Parlamentului 
European să intervină cât mai repede posibil pentru a se asigura că autoritățile daneze respectă 
legislația comunitară în domeniu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 noiembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 martie 2011

Societatea daneză pentru conservarea naturii a depus petiția și la Comisie sub forma unei 
plângeri. Dispozițiile articolului 6 alineatele (2) și (3) din Directiva privind habitatele1 solicită
fiecărui stat membru să realizeze o evaluare adecvată a oricărui plan sau proiect care ar putea 
avea un impact semnificativ asupra unui sit Natura 2000. Rezultatele acestei evaluări, legate 
de condițiile particulare ale unui anumit sit, stau la baza acordării sau refuzării autorizației 
pentru o activitate.

Comisia a evaluat plângerea din punct de vedere tehnic și a identificat o serie de aspecte pe 
baza cărora Comisia solicită autorităților daneze să furnizeze informații suplimentare. Printre 
altele, acestea se leagă de aplicarea articolului 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele 
și de argumentele pe baza cărora se concluzionează dacă proiectul va afecta negativ sau nu 
integritatea siturilor Natura 2000 învecinate, cât și de decizia de a iniția sau nu un proces în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (4).

Comisia solicită următoarele informații care sunt relevante pentru articolul 6 alineatul (3) din 
Directiva privind habitatele:
 evaluarea potențialului impact asupra habitatelor și speciilor din siturile Natura 2000 

învecinate și luarea în considerare a tuturor informațiilor disponibile;
 evaluarea tuturor aspectelor legate de potențialul impact asupra speciilor de păsări;
 evaluarea potențialului impact extern asupra siturilor Natura 2000 învecinate cauzat de 

modificarea hidrologiei în situl proiectului;
 includerea unor măsuri destinate evitării impactului advers asupra „speciilor din anexa 

IV”, șoarecele vărgat (Sicista betulina);
 stabilirea unei planificări exhaustive a zonei care împrejmuiește situl proiectului;
 elaborarea unui program de post-monitorizare cu scopul de a identifica orice impact 

neprevăzut sau necunoscut, care ar putea justifica adaptări ulterioare, spre exemplu 
referitoare la măsuri de atenuare sau compensare;

și, de asemenea, pentru articolele 12 și 16 din Directiva privind habitatele:
 modul în care au fost respectate articolele 12 litera (d) și 16 din Directiva privind 

habitatele în raport cu șoarecele vărgat (Sicista betulina).

În ceea ce privește Directiva EIA (Directiva 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului)2, informațiile aflat la dispoziția Comisiei 
sugerează faptul că autoritățile de mediu competente au elaborat un raport privind efectele 
asupra mediului și că, de asemenea, consultarea publică a avut loc înaintea adoptării legii 
privind construcțiile care autorizează lucrările pentru centrul de testare a turbinelor eoliene de 
la Østerild. Cu toate acestea, informațiile furnizate de către petiționar nu conțin suficiente 
detalii astfel încât Comisia să poată identifica o eventuală încălcare a cerințelor Directivei 
EIA. Comisia va solicita autorităților naționale informații suplimentare cu privire la procedura 
de evaluare a impactului asupra mediului desfășurată și la rezultatul său în conformitate cu 
cerințele standard ale Directivei EIA.

Odată ce Comisia va intra în posesia informațiilor suplimentare furnizate de autoritățile 
daneze, aceasta va evalua dacă va continua sau nu cercetarea acestui caz.

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992.
2 JO L 175, 5.7.1985.


