
CM\876853RO.doc PE458.722v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

6.9.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0856/2010, adresată de Teresa Laska, de cetățenie poloneză, în 
numele organizației ecologice „Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz 
Wszystkich Istot”, privind planurile de construcție a unui parc eolian în 
orașul Ustka pe coasta baltică a Poloniei

1. Rezumatul petiției

Petiționara, președintă a organizației ecologice menționate anterior, obiectează cu privire la 
planurile de construcție a unui parc eolian în Utska, pe coasta baltică a Poloniei. Aceasta 
subliniază faptul că autoritățile poloneze se fac vinovate în cazul de față de nerespectarea 
prevederilor Directivei 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică, făcând referire în special la articolul 6 alineatul (3) din 
directivă care prevede inter alia faptul că 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 și că autoritățile naționale competente aprobă planul sau proiectul doar 
după ce au constatat că nu are efecte negative asupra integrității sitului respectiv și, după caz, 
după ce au consultat opinia publică. Petiționara susține, de asemenea, că situl în cauză se află 
pe lista Natura 2000 (PLH 220024 - Przymorskie Błota) și că parcul eolian va avea un impact 
devastator asupra păsărilor sălbatice din zona respectivă. Dat fiind faptul că autoritățile locale 
din Ustka consideră parcul eolian mai important decât protejarea mediului, petiționara solicită 
Parlamentului European să ia măsuri în acest sens.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 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 11 februarie 2011.

Proiectul la care face referire petiționara intră sub incidența:

a) prevederilor articolului 6 alineatul (3) din Directiva Habitate1 care stipulează:
„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 alineatului (4), autoritățile naționale 
competente aprobă planul sau proiectul doar după ce au constatat că nu are efecte negative 
asupra integrității sitului respectiv și, după caz, după ce au consultat opinia publică.”

În conformitate cu prevederile articolului 6 alineatul (3) din Directiva Habitate, reiterate în 
documentele orientative ale Comisiei Europene referitoare la aplicarea articolului 62 orice 
proiect care nu are o legătură directă cu situl sau nu este necesar pentru gestionarea sitului, dar 
care ar putea afecta în mod semnificativ zona, trebuie supus unei evaluări corespunzătoare a 
efectelor asupra sitului. Această evaluare trebuie să ia în calcul efectele cumulative ale 
proiectului împreună cu alte proiecte planificate sau existente. Autoritățile naționale 
competente pot să autorizeze un astfel de proiect numai după ce s-au asigurat că acesta nu va 
avea efecte negative asupra integrității sitului. În caz contrar, se aplică prevederile articolului 
6 alineatul (4).
Din documentația anexată (avize ale ONG-urilor), se pare că proiectul prezintă riscuri 
serioase pentru păsări și lilieci, riscuri care nu au fost analizate corespunzător. În special, 
potrivit analizei realizate de către ONG-uri, evaluarea impactului asupra sitului Natura 2000 
nu conține informații pertinente cu privire la valorile naturale ale zonei destinate proiectului, 
la acțiunile de monitorizare (în timpul lucrărilor și în perioada post-investiții) și la impactul 
asupra liliecilor.
Pe baza informațiilor furnizate de către petiționară, nu se poate stabili faptul că autoritățile 
poloneze nu ar fi analizat corespunzător impactul celor trei parcuri eoliene asupra siturilor 
Natura 2000, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3). Prin urmare, Comisia va solicita 
autorităților poloneze mai multe informații despre proiect și despre evaluarea impactului.
b) anexei II punctul 3 litera (i) din Directiva EIM3:
„instalații destinate transformării energiei eoliene în energie electrică (parcuri eoliene)”.
Directiva prevede ca, în cazul proiectelor definite la anexa II, statele membre trebuie să 
stabilească, fie prin analize de la caz la caz, fie prin folosirea limitelor și a criteriilor, dacă 
proiectul trebuie să facă obiectul unei evaluări ca urmare a posibilelor sale efecte 
semnificative asupra mediului, ținându-se seama de criteriile de selecție aplicabile, stabilite în 
anexa III la directivă. În cazul în care un stat membru decide că un proiect va avea efecte 
semnificative asupra mediului, trebuie efectuată o evaluare a impactului asupra mediului 

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992.
2 Documentul orientativ pentru evaluarea planurilor și a proiectelor care afectează în mod semnificativ siturile 
Natura 2000 (noiembrie 2001); Orientarea UE privind dezvoltarea energiilor eoliene în conformitate cu legislația 
UE în domeniul protecției naturii.
3 Directiva 85/337/CEE a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului (Directiva EIM) (JO L 175, 5.7. 1985, p. 40), astfel cum a fost modificată prin Directivele 97/11/CE 
(JO L 73, 14.3.1997, p. 5) și 2003/35/CE (JO L 156, 25.6.2003, p. 17).
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(EIM). Dacă autoritatea națională competentă consideră că, având în vedere caracteristicile 
sale, nu este necesară o evaluare a impactului unui proiect asupra mediului, decizia sa trebuie 
să includă sau să fie însoțită de toate informațiile care permit să se verifice dacă aceasta se 
bazează pe o selecție adecvată și să fie accesibilă publicului.

Potrivit informațiilor furnizate, fermele eoliene din Duninowo-Pęplino (U1) și Możdżanowo-
Starkowo (U2) au fost supuse unor proceduri de evaluare a impactului asupra mediului 
înaintea luării deciziilor privind condițiile de mediu în cazul proiectelor respective. Au fost 
pregătite rapoarte de mediu pentru aceste proiecte și s-au derulat procedurile de consultare cu 
autoritățile de mediu și cu opinia publică. Petiționarii au făcut recurs împotriva deciziilor 
privind condițiile de mediu în cazul ambelor proiecte: recursul pentru U1 a fost înaintat Curții 
de administrație a voievodatelor, la 30 martie 2010, iar cererea de reexaminare a recursului în 
cazul parcului eolian U2 a fost adresată Curții locale de apel, la 11 iunie 2010. Rezultatele 
procedurilor nu sunt cunoscute Comisiei. Pe baza informațiilor furnizate de către petiționar, 
Comisia nu a identificat nicio încălcare a Directivei EIM în cazul proiectelor U1 și U2.
Referitor la proiectul din Zaleskie PW, petiționara nu a prezentat informații referitoare la 
procedura de evaluare a impactului asupra mediului.

Concluzii

Comisia va transmite autorităților poloneze o scrisoare în care va solicita clarificări referitoare 
la proiectul de construcție și procedurile de autorizare conexe.

4. (REV) Răspunsul Comisiei, primit la 6 septembrie 2011

După cum se afirmă în prima sa comunicare, Comisia a solicitat clarificări din partea 
autorităților poloneze cu privire la construcția planificată a două parcuri eoliene în localitatea 
Ustka din Polonia. Autoritățile au răspuns Comisiei la 18 martie 2011.
Potrivit autorităților poloneze, parcurile eoliene din Duninowo-Pęplino (U1) și Możdżanowo-
Starkowo (U2) au fost supuse unor proceduri de evaluare a impactului în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (3) din Directiva 92/43/CEE privind habitatele1. Pentru a sprijini această 
afirmație, autoritățile au furnizat Comisiei copii ale rapoartelor EIM, care au inclus evaluările 
impactului asupra siturilor Natura 2000 în cauză și copii ale deciziilor de autorizare.

Așa cum precizează autoritățile, în timpul procedurilor de evaluare s-a concluzionat că 
parcurile eoliene au fost situate în afara zonelor Natura 2000. Cel mai apropiat sit 
Natura 2000 de importanță comunitară, PLH220024 Przymorskie Błota, este situat la o 
distanță de 1,9 km de Duninowo-Pęplino (U1) și cea mai apropiată arie de protecție specială, 
PLB9900002 Przybrzeżne Wody Bałtyku, este situată la o distanță de 4,9 km. În ceea ce 
privește Możdżanowo-Starkowo (U2), cele mai apropiate situri Natura 2000 de importanță 
comunitară, PLH220024 Przymorskie Błota și PLH220038 Dolina Wieprzy i Studnicy, sunt 
situate la o distanță de 5 km și cea mai apropiată arie de protecție specială, PLB9900002 
Przybrzeżne Wody Bałtyku, este situată la o distanță de 6,4 km.
Autoritățile au clarificat, de asemenea, că cel mai apropiat SIC, PLH220024, a fost desemnat 

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992, p. 7-50.
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ca sit Natura 2000 pentru a proteja nouă tipuri de habitate de interes comunitar, în mare parte 
mlaștini, pajiști seminaturale și păduri. Având în vedere distanța și caracterul celor mai 
apropiate situri Natura 2000, autoritățile au ajuns la concluzia că proiectele nu vor avea un 
impact semnificativ asupra integrității acestor situri. Potrivit autorităților, autorii rapoartelor 
EIM au analizat, de asemenea, impactul proiectelor asupra faunei și florei, în special asupra 
păsărilor și liliecilor, precum și impactul cumulat cu alte parcuri eoliene din apropiere. Pe 
baza acestor analize, autoritățile au ajuns la concluzia că proiectele nu vor avea efecte 
negative semnificative asupra mediului. În plus, autoritățile au atras atenția Comisiei asupra 
faptului că deciziile de autorizare a proiectelor au impus inițiatorului proiectului obligația ca 
timp de trei ani să monitorizeze impactul asupra liliecilor și păsărilor și să pună în aplicare 
măsuri suplimentare de atenuare, dacă este necesar. Prin urmare, autoritățile susțin că 
proiectele au respectat obligațiile impuse de articolul 6 alineatul (3) din Directiva Habitate.

Concluzie
După ce a analizat documentele furnizate de autoritățile poloneze și de petiționar, Comisia nu 
consideră că dispozițiile Directivei Habitate au fost încălcate în procedura de autorizare a 
parcurilor eoliene Duninowo-Pęplino (U1) și Możdżanowo-Starkowo (U2) din localitatea 
Ustka.


