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Ref.: Petiţia nr. 1077/2011 adresată de Sigrid Kremser, de cetăţenie germană, în 
numele Iniţiativei cetăţenilor „Bürgerinitiative Starkenberg”, privind 
construirea unui parc eolian într-o zonă care reprezintă o sursă de hrană şi 
în care se reproduc speciile gaia neagră şi gaia roşie

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara se opune construirii unui parc eolian în comuna Starkenberg din Turingia, 
Germania. Construirea parcului a fost planificată într-o zonă care oferă surse de hrană şi în 
care se reproduc gaia neagră (Milvus migrans) şi gaia roşie (Milvus milvus). În plus, zona 
reprezintă habitatul altor specii de animale, printre care se numără şi specii protejate de lilieci. 
Mai mult, petiţionara susţine că, potrivit planului, turbinele eoliene vor fi construite prea 
aproape de case, ceea ce pune în primejdie sănătatea localnicilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 ianuarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iunie 2012

Petiţionara se opune proiectului de construire a două mori de vânt în zona comunei 
Starkenberg (Germania/Turingia). Potrivit petiţionarei, zona în cauză este un habitat ce oferă 
surse de hrană şi unde se reproduc gaia roşie (Milvus milvus), gaia neagră (Milvus migrans), 
şoimul rândunelelor (Falco subbuteo), prigoria (Merops apiaster), prundăraşul gulerat mic 
(Charadrius dubius), sfrânciocul roşiatic (Lanius collurio) şi lilieci. Petiţionara declară că 
parcul eolian planificat contravine legislaţiei europene privind natura.
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Comisia nu este în măsură să autorizeze sau să suspende proiecte. Rolul Comisiei este de a se 
asigura că statele membre aplică în mod corect dreptul UE atunci când autorizează proiecte. 
Protecţia naturii este reglementată la nivelul UE de Directiva 2009/174/CE1 (Directiva privind 
păsările) şi de Directiva 92/43/CEE2 (Directiva privind habitatele).

Toate speciile de păsări sălbatice care există pe teritoriul european al statelor membre ale UE 
sunt protejate în temeiul Directivei privind păsările. Împreună cu Directiva privind habitatele, 
aceasta oferă un mecanism care asigură evaluarea oricărui proiect în funcţie de efectele pe 
care le are asupra speciilor de păsări. Mai mult, Comisia este ferm convinsă că parcul eolian şi 
protejarea păsărilor sălbatice pot fi realizate în paralel.
Păsările sălbatice, precum şi alte tipuri de taxon şi habitate, pot fi deosebit de sensibile la 
evoluţiile din domeniul energiei eoliene.  Prin urmare, Comisia promovează bunele practici 
privind amplasarea, planificarea, proiectarea, construirea şi operarea instalaţiilor de acest tip 
pentru a minimiza impactul lor asupra biodiversităţii. Comisia a emis, aşadar, un ghid privind 
evoluţiile din domeniul energiei3.

Zona în cauză se află în locul ocupat de fabrica de materiale de construcţii din Starkenberg. 
Un investitor intenţionează să construiască două mori de vânt. Nu există nicio zonă Natura 
2000 în apropiere. Potrivit articolului 4, alineatul (2) şi anexei II ale „Directivei privind 
evaluarea impactului asupra mediului”4, este de competenţa statelor membre să decidă care 
proiecte energetice fac obiectul unei evaluări privind impactul asupra mediului.  În 
consecinţă, potrivit autorităţilor germane competente, proiectul de faţă era prea mic pentru a fi 
supus unei astfel de evaluări5. 
Comisia înţelege că planul de zonă prioritară pentru energia eoliană în ceea ce priveşte 
Turingia de Est a fost dezvoltat cu avizul ONG-urilor de mediu.  Conform planului, s-au 
identificat 14 zone prioritare pentru energia eoliană potrivite pentru amplasarea de parcuri 
eoliene şi care reprezintă 0,18% din teritoriul Turingiei de Est. Evaluarea strategică de mediu 
pentru planul regional în ceea ce priveşte Turingia de Est a fost încheiată în data de 30 iunie 
2006.
În planul regional, zona în cauză este identificată ca zonă prioritară pentru instalaţiile de 
energie eoliană. Planificarea strategică nu contribuie doar la identificarea celor mai 
corespunzătoare amplasamente pentru capacitatea de producţie a energiei eoliene, ci şi la 
evitarea impactului acestora asupra mediului natural. Aceasta reprezintă o procedură de 
autorizare înainte ca un proiect concret pentru un parc eolian să poată fi solicitat şi planificat 
                                               
1 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind conservarea 

păsărilor sălbatice, care codifică Directiva 79/409/CEE, JO L 020, 26.1.2010, p. 7.
2 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.
3 Comisia Europeană (2010): Document de orientare privind evoluţiile din domeniul energiei 

eoliene şi Natura 2000. Legătură: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf

4 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011 
privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, care 
codifică Directiva 85/337/CEE; JO L 026, 28.1.2012

5 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/uvpg/gesamt.pdf
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într-o etapă viitoare. Prin urmare, planificarea proiectului individual se realizează la o scară 
mai mică decât planificarea strategică. Impactul asupra mediului la nivel local, precum şi 
efectele negative semnificative asupra anumitor specii de păsări - dacă există - vor fi 
identificate şi pot duce la redimensionarea parcului eolian sau la solicitarea de măsuri de 
atenuare.
Concluzii

Pe baza informaţiilor furnizate de către petiţionară şi a documentelor puse la dispoziţia 
publicului de către autorităţile naţionale, Comisia nu poate identifica o încălcare a legislaţiei 
UE privind natura.


