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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1008/2010, adresată de Peter Kranz, de cetăţenie germană, privind 
un protest public împotriva unui parc eolian planificat în Wolfhagen/Hessen

1. Rezumatul petiţiei

În 2008 a fost lansată o campanie publică pentru a opri construirea unui parc eolian. Parcul 
eolian planificat va fi amplasat în apropierea unei rezervaţii naturale (Habichtswald), unde 
trăiesc multe specii protejate. Autorităţile locale ar refuza să discute amplasamente 
alternative.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 noiembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 martie 2011

Petiţia

Statul federal Hessen intenţionează să îşi crească producţia de energie durabilă cu 20 % până 
în 2020. În acest scop, în prezent se desemnează amplasamente adecvate şi se evaluează 
impactul economic şi ecologic posibil al acestora. În apropiere de oraşul Wolfhagen (districtul 
Kassel, Hessen/Germania), în pădurea „Rödeser Berg”, a fost alocată o zonă adecvată pentru 
găzduirea a 4 turbine eoliene, după ce iniţial au fost planificate 5. Proiectul este realizat de 
către compania „Stadtwerke Wolfhagen”.

Observaţiile Comisiei

Comisia nu are puterea de a autoriza sau suspenda proiecte. Rolul Comisiei este de a asigura 



PE462.668v02-00 2/3 CM\887594RO.doc

RO

faptul că statele membre aplică în mod corect dreptul UE atunci când autorizează proiecte. 
Protejarea naturii este reglementată la nivelul UE prin Directiva 2009/174/CE1 (Directiva 
privind păsările) şi Directiva 92/43/CEE2 (Directiva privind habitatele). Obiectivul acestor 
directive este de a asigura buna conservare a stării habitatelor şi speciilor vizate de directive. 
Pentru a realiza acest lucru, statele membre trebuie să declare siturile ca arii de protecţie 
specială pentru păsări în conformitate cu Directiva 2009/147/CE şi ca arii speciale de 
conservare pentru habitatele şi speciile vizate de Directiva 92/43/CEE. Aceste situri formează 
reţeaua Natura 2000.

Proiectele care pot avea efecte semnificative 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 şi dacă sunt furnizate 
măsuri pentru a asigura coerenţa reţelei Natura 2000 (articolul 6 din Directiva 92/43/CEE).

a) Directiva privind habitatele şi dimensiunea ecologică a pădurii în cauză

Pădurea „Rödeser Berg” nu este o zonă protejată de Directiva 92/43/CEE. Potrivit autorităţii 
forestiere din Hessen, pădurea a fost deja parţial deteriorată de furtuna Kyrill din 2007, 
urmată de infestarea cu gândacul de scoarţă. Pădurea se întinde pe o suprafaţă de peste 1 000 
de ha; zona care este prevăzută pentru instalaţia eoliană are o dimensiune de 1,5 ha. Legislaţia 
în domeniul forestier din Hessen prevede că pentru fiecare zonă împădurită care este tăiată –
indiferent dacă era deja parţial deteriorată dinainte sau nu – trebuie să se reîmpădurească într-
o altă locaţie adecvată.  În consecinţă, nu se pierde niciun metru pătrat de zonă forestieră. 

b) Directiva privind păsările

Toate speciile de păsări care există pe teritoriul statelor membre UE sunt protejate în temeiul 
Directivei păsări, completată de Directiva habitate; ambele furnizează un mecanism pentru a 
asigura că toate proiectele, precum morile de vânt proiectate, sunt evaluate cu privire la 
efectele lor asupra speciilor de păsări. Pe lângă acest lucru, Comisia este pe deplin convinsă 
că parcul eolian şi protecţia păsărilor sălbatice pot exista în paralel. Evoluţiile din domeniul 
energiei eoliene trebuie să fie compatibile cu cerinţele UE în materie de conservare a naturii şi 
cu alte legislaţii internaţionale privind natura aplicabile în Europa, ţinând seama, în acelaşi 
timp, de obiectivele şi cerinţele politicii şi legislaţiei UE privind energia regenerabilă.

Păsările sălbatice pot fi în mod special sensibile la evoluţiile din domeniul energiei eoliene. 
Acest lucru este valabil şi pentru celelalte tipuri de taxoni şi de habitate care se consideră că 
sunt ameninţate în mod semnificativ de evoluţiile din domeniul energiei eoliene. Prin urmare, 
Comisia promovează bunele practici în materie de amplasare, amenajare, proiectare, 
                                               
1 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale 

şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
2 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind conservarea 

păsărilor sălbatice, care codifică Directiva 79/409/CEE, JO L 20, 26.1.2010, p. 7.
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construire şi operare a facilităţilor de acest tip pentru a minimiza impactul lor asupra 
biodiversităţii1.

Faptul că un proiect privind un parc eolian poate avea un impact asupra unor specii de păsări 
locale nu este un motiv pentru a considera că acest proiect afectează în mod negativ 
conservarea stării acestor specii din regiune. În conformitate cu autoritatea naţională 
competentă, acest proiect este supus unei evaluări a impactului asupra mediului care include 
şi impactul asupra populaţiei de păsări locale. În concluzie, se afirmă că zona parcului eolian 
este de o importanţă minimă pentru păsările migratoare sau care se opresc pentru odihnă.

Cu toate acestea, un grup de lucru format din activişti pentru conservarea mediului, şefi de 
proiect din domeniul energiei eoliene şi autorităţi evaluează în prezent cea mai bună 
modalitate de aliniere a planurilor statului pentru energia eoliană cu protecţia păsărilor. În 
ceea ce priveşte situl de la „Rödeser Berg”, este prevăzută o platformă de măsurare şi de 
testare pentru a evalua potenţialele impacturi negative ale turbinelor eoliene, în general, şi 
apoi, în mod mai specific, asupra liliecilor prin utilizarea ultrasunetelor.

Concluzie

Pe baza informaţiilor disponibile, inclusiv a corespondenţei trimise de petiţionar Comisiei 
pentru petiţii la 21 martie 2011, Comisia nu poate stabili o încălcare a legislaţiei UE din 
domeniul naturii.

4. Răspunsul Comisiei (REV.), primit la 16 decembrie 2011

La 3 iunie, 5 august şi 29 septembrie, petiţionarul a depus informaţii suplimentare. Prima 
comunicare privind petiţia a acoperit deja aceste informaţii suplimentare.

Ca urmare a comunicării orale din partea Comisiei în cadrul reuniunii din
4 octombrie 2011 a Comisiei pentru petiţii, Comisia poate confirma afirmaţia petiţionarului 
potrivit căreia planul regional pentru energia eoliană din nordul regiunii Hessen a fost 
revocată de Tribunalul administrativ din Kassel. În consecinţă, autoritatea regională trebuie să 
efectueze o nouă evaluare a impactului acestui plan asupra mediului.

Concluzie

Pe baza informaţiilor disponibile, Comisia nu are nicio dovadă de încălcare a legislaţiei UE în 
domeniul protecţiei naturii.

                                               
1 Comisia Europeană (2010): Document de orientare privind evoluţiile din domeniul energiei 

eoliene şi N a t u r a  2000. Link: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf


