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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1315/2010, adresată de Kirsten Nielsen, de cetățenie daneză, 
privind construirea unui parc eolian pe insula daneză Lolland și 
nerespectarea legislației de mediu a UE în această privință

1. Rezumatul petiției

Petiționara protestează împotriva construirii planificate a unui parc eolian lângă Kappel, în 
municipiul Lolland. Aceasta afirmă că proiectul contravine dispozițiilor Directivei 92/43/CEE 
a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, 
și în special articolului 6 (arii speciale de conservare) și articolului 12 (sisteme stricte de 
protecție) ale directivei. În acest sens, petiționara remarcă faptul că localitatea în cauză 
reprezintă un habitat pentru o serie de broaște și broaște râioase enumerate în anexa IV la 
directivă, și că zona maritimă din largul Kappel este inclusă în lista Natura 2000 (H 260) ca 
un habitat pentru marsuini (Phocoena phocoena). Petiționara solicită, prin urmare, instituțiilor 
EU să intervină în această chestiune.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 februarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Protejarea naturii este reglementată la nivelul UE prin Directiva 2009/174/CE1 (Directiva 
privind păsările) și Directiva 92/43/CEE2 (Directiva privind habitatele). Obiectivul acestor 
directive este de a asigura conservarea stării bune a habitatelor și speciilor vizate de directive. 

                                               
1 JO L 20, 26.1.2010, p. 7
2 JO L 206, 22.7.1992, p. 7
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Pentru aceasta, statele membre trebuie să declare siturile ca arii de protecție specială pentru 
păsări în conformitate cu Directiva 2009/147/CE și ca arii speciale de conservare pentru 
habitatele și speciile vizate de Directiva 92/43/CEE. Aceste situri formează rețeaua Natura 
2000.

Proiectele care pot avea un efect semnificativ asupra unui sit Natura 2000 trebuie să fie 
supuse unei evaluări corespunzătoare înainte de a fi autorizate. Proiectul poate fi autorizat 
numai dacă evaluarea arată că proiectul nu va afecta obiectivele de conservare ale sitului. 
Proiectele pot fi autorizate chiar dacă au efecte semnificative asupra unui sit Natura 2000 dacă 
sunt necesare din motive de interes public major, dacă nu există alternative și dacă sunt 
prevăzute măsuri pentru a asigura coerența rețelei Natura 2000 (articolul 6 din Directiva 
92/43/CEE).

Articolul 12 din Directiva privind habitatele solicită statelor membre să ia măsurile necesare 
pentru a stabili un sistem de protecție strictă a speciilor de animale enumerate la anexa IV 
litera (a). Articolul 16 permite anumite derogări de la dispozițiile articolelor 12, 13, 14 și 15 
literele (a) și (b).

Mai multe informații cu privire la legislația UE privind protecția naturii și cu privire la 
evoluțiile din domeniul energiei eoliene și al protecției naturii în special se pot găsi la adresele 
internet următoare:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

Comisia a primit o plângere pe aceeași temă de la aceeași persoană.

După evaluarea plângerii și după efectuarea unei anchete preliminare, Comisia și-a dat seama 
că același proiect a fost prezentat consiliului pentru plângeri în domeniul naturii din 
Danemarca (Naturklagenævnet). Pentru a verifica situația, Comisia a contactat autoritățile 
naționale daneze și a solicitat informații cu privire la procedurile naționale de revizuire în curs.

În general, Comisia este de părere că nu ar trebui să se substituie unui judecător național, care 
trebuie să garanteze aplicarea corectă a legislației europene. Comisia observă că principiul 
acestei poziții a fost acceptat de către Parlamentul European întrucât a fost menționat la 
considerentul K din rezoluția Parlamentului European din 6 iulie 2010:

„întrucât cetățenii ar trebui, în special, să fie atenționați cu privire la faptul că - așa cum a 
recunoscut Ombudsmanul European în decizia din decembrie 2009 care a închis ancheta cu 
privire la reclamația 822/2009/BU contra Comisiei - procedurile judiciare naționale fac 
parte din procesul de punere în aplicare a legislației europene în statele membre, iar Comisia 
pentru petiții nu poate aborda chestiuni care fac obiectul procedurilor judiciare naționale sau 
revizui rezultatele acestor proceduri”.

Curtea de Justiție a confirmat de mai multe ori (de exemplu la punctul 48 din hotărârea în 
cauza C-555/07, 19.1.2010) că instanțele naționale au aceleași drepturi în ceea ce privește 
interpretarea și aplicarea legislației naționale ținând seama de legislația europeană:

„Prin urmare, la aplicarea dreptului național, instanța națională este obligată să elaboreze 
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această interpretare, în măsura posibilului, în lumina literei și a spiritului acestei directive 
pentru a îndeplini rezultatul urmărit prin aceasta și pentru a se conforma astfel articolului 
288 al treilea paragraf TFUE (a se vedea în acest sens Hotărârile citate anterior von Colson 
și Kamann, punctul 26, Marleasing, punctul 8, Faccini Dori, punctul 26, precum și Pfeiffer și 
alții, punctul 113). Cerința unei interpretări conforme a dreptului național este inerentă 
sistemului tratatului, în măsura în care aceasta permite instanțelor naționale să asigure, în 
cadrul competențelor lor, deplina eficacitate a dreptului Uniunii atunci când judecă litigiile 
cu care sunt sesizate (a se vedea în acest sens Hotărârea Pfeiffer și alții, citată anterior, 
punctul 114)”.

După realizarea unei verificări împreună cu autoritățile daneze a stadiului și domeniului de 
aplicare a procedurii naționale de apel în curs de desfășurare, Comisia va lua măsurile 
corespunzătoare, care pot să implice o anchetă completă a chestiunii.


