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Ref.: Petiția nr. 0935/2011, adresată de Karl-Georg Hildebrand, de cetățenie germană, 
însoțită de 9 semnături, privind amplasarea unui parc de turbine eoliene, în 
municipiul Burghaun din Germania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că parcurile de turbine eoliene sunt o povară pentru om și natură. Cu 
toate acestea, el nu se opune, din principiu, utilizării energiei eoliene, atâta timp cât turbinele 
eoliene sunt amplasate în locația potrivită. Cu toate acestea, petiționarul consideră că 
amplasarea unui parc de turbine eoliene în municipiul Burghaun este inadmisibilă, întrucât 
parcul urmează să fie amplasat într-o zonă naturală până acum intactă din punct de vedere 
ecologic. Zona este o arie de înmulțire și perimetru de hrană pentru gaia roșie (Milvus milvus), 
o specie protejată de păsări răpitoare. Petiționarul susține că autoritățile locale încearcă să 
impună proiectul parcului de turbine eoliene fără a ține cont de obiecțiile enumerate și de 
raportul situației din Burghaun.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 decembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Comisia nu are competența de a autoriza sau de a suspenda proiecte. Rolul Comisiei este de a 
se asigura de faptul că statele membre aplică în mod corect dreptul UE atunci când 
autorizează proiectele. Protecția naturii este reglementată la nivelul UE de Directiva 
2009/174/CE1 (Directiva privind păsările) și de Directiva 92/43/CEE1 (Directiva privind 

                                               
1 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind conservarea păsărilor sălbatice, de codificare a 
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habitatele).

Toate speciile de păsări sălbatice care se regăsesc în mod natural în statele membre ale UE 
sunt protejate în temeiul Directivei privind păsările. Alături de Directiva privind habitatele, 
ambele oferă un mecanism care asigură că orice proiect este evaluat cu privire la efectele 
acestuia asupra speciilor de păsări. Pe lângă acest lucru, Comisia este ferm convinsă că parcul 
de turbine eoliene și protecția păsărilor sălbatice pot exista în paralel.

Păsările sălbatice pot fi deosebit de sensibile la evoluțiile din domeniul energiei eoliene. Prin 
urmare, Comisia promovează bunele practici în materie de amplasare, amenajare, proiectare, 
construire și operare a facilităților de acest tip pentru a minimiza impactul lor asupra 
biodiversității2. Faptul că un proiect privind un parc de turbine eoliene 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.

Zona respectivă se numește „Hühnerberg” și este înconjurată de autostrada A7 și de drumurile 
federale L 3169 și B 27. În prezent, aceasta este utilizată în scop agricol. Nu există nicio zonă 
Natura 2000 în apropiere. În planul regional, această zonă este identificată ca zonă prioritară 
pentru instalațiile de energie eoliană. Cu toate acestea, în această etapă, nu există niciun 
asemenea proiect de parc de turbine eoliene și nici specificații suplimentare referitoare la 
numărul sau dimensiunea acestor potențiale parcuri de turbine eoliene. De fapt, au fost 
identificate în planul cadastral regional doar zonele corespunzătoare. Planificarea strategică 
nu contribuie doar la identificarea celor mai corespunzătoare locații pentru capacitatea de 
producție a energiei eoliene ci și la evitarea impactului acestora asupra mediului natural. 
Aceasta este procedura de autorizare înainte ca un proiect concret pentru un parc de turbine 
eoliene să poată fi introdus și planificat într-o etapă viitoare. Impactul asupra mediului local, 
precum orice efect negativ semnificativ asupra păsărilor din specia gaia roșie, va fi identificat 
și poate avea ca rezultat redimensionarea parcului de turbine eoliene și/sau adoptarea de 
măsuri de atenuare a impactului.

Concluzii

Pe baza informațiilor furnizate de petiționar și a documentelor puse la dispoziția publicului de 
autoritățile naționale, Comisia nu poate identifica o încălcare a legislației UE privind natura.
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1 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21.5.1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatică, JO L 206, 22.7.1992, p. 7.

2 Comisia Europeană (2010): Document de orientare privind evoluțiile din domeniul energiei eoliene și rețeaua Natura 2000. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf


