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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1261/2010, adresată de Andreas Meller, de cetățenie germană, în 
numele municipalității Ostseebad Prerow, privind depozitarea nămolurilor 
dragate într-un ținut natural Petiționarul consideră că depozitarea 
nămolurilor dragate într-un ținut natural contravine legislației europene.

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că depozitarea nămolurilor dragate într-un ținut natural contravine 
legislației europene. În opinia acestuia, aprobarea pentru depozitarea nămolurilor dragate într-
un astfel de ținut a fost acordată fără o evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, ceea 
ce constituie o încălcare a Directivei 92/43/CEE (Directiva privind conservarea habitatelor) și 
a Directivei 79/409/CEE (Directiva privind conservarea păsărilor sălbatice). El solicită o 
investigație.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 ianuarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Observațiile Comisiei

Portul „Darßer Ort” a fost construit ca instalație militară de către fosta Republică Democrată 
Germană în 1962. După reunificarea cu Republica Federală a Germaniei, forțele militare nu 
au mai avut nevoie de port. Portul se află în zona centrală a „Nationalpark Vorpommersche 
Boddenlandschaft” și aparține sitului „Darß” (DE1541301), declarat în baza Directivei 
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privind habitatele1 și a sitului „Vorpommersche Boddenlandschaft und nördlicher Strelasund” 
(DE1542401), declarat în baza Directivei privind păsările2. Conform legislației portuare 
naționale privind situațiile de urgență, acest port încă mai este utilizat de o singură barcă de 
salvare și de bărci private, dar numai în situații de urgență. Funcționarea portului este permisă 
numai până la stabilirea unui sit alternativ în afara parcului. Acest lucru se reflectă în 
obiectivele3 parcului național.

Din cauza sedimentelor naturale, accesul la port a fost dragat anual. Conform unui acord cu 
caracter obligatoriu al Curții Administrative între ONG-urile de mediu și autoritățile 
naționale, operațiunea de dragare 2009/2010 va fi ultima realizată. Nisipul obținut în urma 
dragării șenalului va fi utilizat pentru a reface spațiul natural din zona care nu este folosită în 
mod direct de barca de salvare. Acordul prevede închiderea portului atunci când procesul de 
sedimentare naturală continuă va împiedica funcționarea normală din cauza neefectuării 
dragării.

Petiționarul menționează o posibilă încălcare a articolul 6 alineatul (3) din Directiva privind 
habitatele care stipulează că „orice planuri sau proiecte care nu au o legătură directă cu 
gestionarea sitului sau nu sunt necesare pentru acesta, dar care ar putea avea un efect 
semnificativ asupra acestuia [...], trebuie supuse unei evaluări corespunzătoare a efectelor 
asupra sitului, în funcție de obiectivele de conservare ale acestuia din urmă”. Din contextul 
și scopul articolului 6, reiese că termenul „gestionare” trebuie înțeles ca referire la gestionarea 
din punctul de vedere al „conservării” unui sit, adică termenul „gestionare” trebuie înțeles în 
sensul cu care este utilizat la articolul 6 alineatul (1): „Pentru ariile speciale de conservare, 
statele membre adoptă măsurile de conservare necesare, inclusiv, după caz, planuri de 
gestionare adecvate, speciale sau incluse în alte planuri de dezvoltare [...]”. Articolul 1 litera 
(a) din Directiva privind habitatele prevede următoarele: „conservare înseamnă o serie de 
măsuri necesare pentru a menține sau a readuce un habitat natural și populațiile de faună și 
floră sălbatică la un stadiu corespunzător, în conformitate cu definițiile de la literele (e) și 
(i)”.

Comisia recunoaște că autoritatea națională a stabilit obiective clare pentru a menține și reface 
situl Natura „Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft”. Portul actual „Darßer Ort” a 
fost identificat ca factor perturbator pentru ecosistemul sitului. Potrivit autorității naționale 
competente4, nisipul dragat din calea de acces a portului va fi utilizat pentru a îmbunătăți și 
reface prizele de apă ale habitatului.

Concluzie

                                               
1 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.
2 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind conservarea păsărilor sălbatice, care 

codifică Directiva 79/409/CEE; JO L 20, 26.1.2010, p.

3 Landesamt für Forsten und Großschutzgebiete Mecklenburg-Vorpommern (2002): Nationalparkplan – Leitbild 
und Ziele.

4 Răspunsul la „Kleine Anfrage” al guvernului federal din Mecklenburg-Vorpommern, întrebările subsidiare 2 și 
3, (8.7.2010); informații furnizate de petiționar.
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Pe baza informațiilor de care dispune, Comisia nu poate identifica nicio încălcare a legislației 
UE din domeniul mediului.


