
CM\903685RO.doc PE462.663v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții
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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 



PE462.663v02-00 2/6 CM\903685RO.doc

RO

[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

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 aflate 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.

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992.
2 JO L 175, 05.7.1985.
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Odată ce Comisia va intra în posesia informațiilor suplimentare furnizate de autoritățile 
daneze, aceasta va evalua dacă va continua sau nu cercetarea acestui caz.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 30 mai 2012

Comisia a evaluat plângerea din punct de vedere tehnic și în 2011 a avut două consultări cu 
autoritățile daneze cu privire la impactul asupra naturii a proiectului de înființare a centrului 
de testare a turbinelor eoliene de la Østerild. Comisia a analizat și procedura de evaluare a 
impactului asupra mediului efectuată pentru acest proiect. Comisia a analizat, în special, 
răspunsurile autorităților competente daneze cu privire la următoarele chestiuni:

Potențialele riscuri legate de impactul extern asupra siturilor Natura 2000 învecinate, cauzat 
de modificarea hidrologiei la situl proiectului:

În această privință a fost clarificat faptul că vor exista, în total, douăsprezece proiecte menite 
să prevină evacuările suplimentare de azot în siturile Natura 2000 ca urmare a despăduririlor.  
Toate aceste zone umede se vor afla în afara siturilor Natura 2000. Unele canale vor fi închise 
pentru a asigura cea mai naturală formă de hidrologie posibilă. După evaluarea acestor 
informații, Comisia nu a putut stabili că modificările hidrologiei la situl proiectului sunt 
susceptibile de a avea un impact negativ asupra habitatelor și speciilor din siturile Natura 
2000 localizate în aval.

Riscuri potențiale pentru lebedele și gâștele care își caută hrana în zona protejată:

După cele două consultări cu autoritățile competente danseze, s-a clarificat că gâștele și 
lebedele caută uneori hrană pe terenul arabil din zona proiectului, dar mai puțin frecvent și în 
număr mai mic comparativ cu alte zone din regiune. Aceste informații au fost susținute de 
datele referitoare la observarea păsărilor din perioada 2008-2011 și de informațiile preluate de 
pe site-ul web al filialei naționale a BirdLife Partner.  Având în vedere cele de mai sus, 
Comisia nu a putut stabili că gâștele și lebedele își caută hrana cu predilecție pe situl 
proiectului, iar problema rutelor de zbor va fi studiată în continuare în cadrul viitorului 
program de monitorizare. 

Evaluarea impactului cumulativ asupra codalbului (Haliaeetus albicilla):

S-a confirmat că în zonă sunt prezenți codalbii, deși ei se găsesc cu precădere în siturile 
Natura 2000, în partea de sud a sitului. Se consideră că situl proiectului nu are nicio 
importanță pentru aceste specii. Sunt planificate unele măsuri care ar putea contribui la 
reducerea riscului de accidente mortale ca urmare a coliziunilor, de exemplu îngroparea unei 
linii electrice care traversează zona proiectului și dezactivarea a cel puțin cinci turbine eoliene 
care există deja în vecinătate. În plus, va exista o monitorizare generală a tuturor speciilor 
enumerate în anexa I la Directiva păsări și care se regăsesc în zona protejată, printre care se 
numără codalbii.

Riscuri potențiale pentru păsările migratoare:
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În urma unui proiect pilot de cercetare al UE, s-a stabilit că Iutlanda de Nord se află pe o rută 
de zbor cu direcția nord-sud, utilizată cel mai frecvent în timpul migrației de primăvară. În cea 
mai mare parte, însă, migrația are loc mai la est, în direcția Suedia și Norvegia și, prin urmare, 
nu este concentrată în acea parte a Iutlandei de nord-vest unde se va afla centrul de testare. În 
plus, cele șapte turbine eoliene vor fi amplasate paralel cu principalele direcții de zbor. Pentru 
a aborda lipsa de cunoștințe legate de impactul asupra păsărilor al turbinelor de mari 
dimensiuni care vor fi testate în acest centru, a fost deja inițiat un program de monitorizare. 

Situația șoarecelui vărgat (Sicista betulina) la situl proiectului:

În ceea ce privește șoarecele vărgat, autoritățile daneze au stabilit că are o largă răspândire în 
regiune, dar se găsește cu precădere în apropierea sitului proiectului, și nu în interiorul 
acestuia. Având în vedere preponderența plantațiilor de conifere și a terenului arabil, 
caracteristicile habitatului predilect al acestei specii sunt rare în acest sit. În plus, crearea a 
diferite noi elemente de peisaj, cum ar fi iazuri, zone umede, câmpie, pășuni, etc., ar putea 
favoriza condiții mai bune de viață pentru șoarecele vărgat și alte specii.

Planificarea sitului proiectului:

În această privință, tot prin sistemul pilot al UE, Comisia a cercetat dacă au fost efectuate 
analize care să clarifice în ce măsură diferitele propuneri sunt compatibile și dacă există 
probabilitatea ca măsurile menite să rezolve o anumită problemă să genereze neintenționat 
alte riscuri; de exemplu, dacă noile zone umede și bazine ar putea atrage în imediata apropiere 
a turbinelor liliecii în căutare de hrană. În această privință, autoritățile daneze au explicat că, 
în prezent, situl proiectului nu este o zonă predilectă a liliecilor. Autoritățile daneze au admis, 
însă, că există posibilitatea ca restaurarea peisajului care urmează a fi făcută să se transforme 
în habitate noi și mai atractive pentru lilieci. Prin urmare, liliecii vor face obiectul 
programului de monitorizare, care va fi desfășurat de Institutul național de cercetare de mediu 
(NERI) de la universitatea Aarhus (a se vedea și punctul referitor la programul de post-
monitorizare).

Programul de post-monitorizare:

S-a clarificat faptul că una dintre condițiile prealabile pentru aprobarea legii privind centrul de 
testare a fost crearea, înainte de instalarea centrului, a unui program de monitorizare menit să 
studieze efectele asupra păsărilor și în special a liliecilor. Este prevăzută, de asemenea, o 
monitorizare generală a tuturor speciilor care se găsesc în zona proiectului și care sunt 
enumerate în anexa I la Directiva păsări, care să țină seama inclusiv de răspândirea lor.  
Programul de monitorizare ar trebui să includă următoarele:

• răspândirea, distribuția spațială și altitudinea de zbor a lebedei de iarnă, gâștei cu cioc 
scurt și gâștei de semănătură și înregistrări automate cu camere cu infraroșu a caprimulgului 
în apropierea turbinelor eoliene. Victimele coliziunilor vor fi căutate utilizând metode 
standardizate, în special câini antrenați special. Monitorizarea păsărilor include un studiu de 
referință pentru perioada 2011-2012 și un program post-construcție, care se va desfășura în 
perioada 2013-2016;
• o monitorizare inițială a liliecilor, comportamentul lor în apropierea turbinelor eoliene 
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(inclusiv înregistrări automate) și căutări pe teren care să constate accidente în urma 
coliziunii; studiul inițial se va efectua în anul 2011 și studiile post-construcție în perioada 
2013-2014;
• un program destinat habitatelor de dună, care includ un studiu de referință și studii 
post-construcție până în 2021.

În ceea ce privește speciile mai puțin mobile enumerate în anexa IV (adică alte specii în afară 
de lilieci, de exemplu amfibieni și șopârle de nisip), s-a stabilit că planul de punere în aplicare 
a proiectului vizează recrearea vechilor habitate și crearea unor noi habitate, prin care speciile 
locale vor beneficia de condiții mult mai bune decât în prezent. Autoritățile daneze nu vor 
solicita, așadar, o monitorizare ulterioară riguroasă a speciilor din anexa IV, însă restaurarea 
câmpiilor de dune are implicații majore pentru gestiunea mediului, efectele urmând a fi 
studiate în programul de monitorizare. În cele din urmă, autoritățile daneze au confirmat că 
funcționarea centrului de testare va suferi modificările și ajustările necesare impuse de 
constatările rezultate din programul de monitorizare.

Conformitatea cu Directiva 2011/92/UE (anterior Directiva 85/337/CEE ) (denumită în 
continuare Directiva EIA):

În această privință a fost clarificat faptul că Ministerul Mediului a efectuat o evaluare de 
impact asupra mediului cu participare publică înainte ca proiectul de dezvoltare să fie aprobat 
de parlament prin adoptarea actului nr. 647 din 15 iunie 2010 care permite înființarea unui 
centru de testare a turbinelor eoliene la Østerild. Raportul EIA a făcut obiectul consultărilor 
publice între la 7 ianuarie 2010 și 5 martie 2010. Consultările publice au determinat un număr 
de evaluări și adaptări suplimentare ale proiectului. Acest material a fost publicat pe site-ul 
web al Naturstyrelsen.

La 9 aprilie 2010, proiectul de lege a fost depus în Parlament. Începând cu acea dată, publicul 
larg și toate părțile interesate au putut consulta toate documentele relevante pe site-ul web al 
parlamentului și au avut posibilitatea de a se înfățișa în fața Comisiei pentru mediu și 
planificare a parlamentului. La rândul său, Naturstyrelsen a publicat pe site-ul său internet o 
serie de documente care au fost trimise parților la acord în timpul negocierilor. La 20 aprilie, 
la Christiansborg, a avut loc o audiere a experților, organizată pentru parlamentari și presă. 
Proiectul de lege a fost apoi discutat în profunzime în cadrul Comisiei parlamentare pentru 
mediu și planificare, care a adresat o serie de întrebări și a solicitat o serie de memorandumuri 
ale experților privind impacturile proiectului asupra mediului. La 4 iulie 2010, proiectul de 
lege privind centrul de testare pentru turbine eoliene de la Østerild a devenit lege.

La 10 noiembrie 2010 s-a anunțat că proiectul planificat în temeiul legii privind construcțiile 
din iunie 2010 nu respecta pe deplin normele naționale referitoare la nivelul de zgomot. Prin 
urmare, ministrul mediului a suspendat proiectul și a luat măsuri de elaborare a unui raport 
suplimentar de evaluare a impactului asupra mediului și a unui proiect de lege necesar pentru 
modificarea proiectului descris în raportul inițial din 2009 privind evaluarea de impact asupra 
mediului, astfel încât să-l alinieze la normele naționale privind nivelul de zgomot pentru 
turbinele eoliene. Raportul suplimentar de evaluare a impactului asupra mediului și proiectul 
de lege de modificare au fost supuse procesului de consultări publice în perioada 8 decembrie 
2010 - 6 ianuarie 2011. La 24 februarie 2011, actul de modificare a fost adoptat de Parlament 
și a devenit lege. Aceasta a intrat în vigoare la 3 martie 2011, proiectul putând fi pus în 
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aplicare după această dată.

Comisia a solicitat, de asemenea, autorităților daneze să explice modul în care a fost 
respectată exceptarea prevăzută în articolul 1 alineatul (4) din Directiva EIA. Autoritățile 
daneze au răspuns că atât actul inițial din 2010, cât și actul de modificare din 2011, specifică 
detaliile proiectului, în conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din directivă. În scopul 
adoptării proiectului, ministrul și parlamentul au avut acces la toate informațiile care, conform 
Directivei EIA, trebuie înaintate de către un întreprinzător autorității competente în cadrul 
unei proceduri generale de aprobare a unui proiect similar. În plus, potrivit autorităților 
daneze, procedura de consultare și procesul legislativ danez au asigurat faptul că toate 
detaliile legate de proiect și de impactul acestuia asupra mediului au fost puse la dispoziția 
publicului în vederea facilitării unei dezbateri publice înainte de adoptarea legilor. 

Concluzii

Având în vedere cele de mai sus, Comisia nu poate identifica o încălcare a Directivei 
2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice, a Directivei 92/43/CEE privind 
conservarea habitatelor naturale sau a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice și private asupra mediului.


