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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1160/2009, adresată de Werner Sandig, de cetățenie germană, privind 
construirea a două ferme eoliene în zona de frontieră cehă Ústí nad Labem și 
efectele negative aferente asupra zonelor naturale germane din apropiere

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care este primar al municipiului Rechenberg-Bienenmühle, protestează împotriva 
planului de construire a două parcuri eoliene în zona de graniță cehă Ústí nad Labem. Este 
vorba despre 45 de mori de vânt, cu o înălțime de 150 m, în imediata apropiere (de la 35 la 70 
m) a teritoriului german și a parcului natural „Erzgebirge/Vogtland”, a zonei de habitat 
„Oberes Freiberger Muldental” și a „Waldgebiete bei Holzhau”, care a fost desemnată arie de 
protecție specială în temeiul Directivei 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice. 
Proiectul va avea, de asemenea, un impact vizual negativ și o influență fonică semnificativă 
asupra peisajului și, prin urmare, asupra turismului, care reprezintă o importantă sursă de 
venit pentru populația locală. Prin urmare, petiționarul solicită Parlamentului European să 
intervină pe lângă autoritățile responsabile cehe, pentru a se asigura că proiectul va fi sistat și 
că legislația Uniunii Europene în domeniu va fi respectată. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

Petiționarul se plânge în legătură cu planurile de construcție a două parcuri eoliene având 45 de 
turbine eoliene, la frontiera ceho-germană, în special a unuia dintre ele, „Pastviny u Moldavy”, 
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pe teritoriul Krušné hory, în Republica Cehă, care mărginește regiunea APS „Waldgebiete bei 
Holzhau”, Germania. Petiționarul oferă explicații referitoare la situația speciilor de păsări 
protejate, a liliecilor și a altor specii importante prezente în „Naturpak Erzgebierge”, pe partea 
germană a frontierei. Acesta subliniază totodată posibilele efecte negative asupra acestei zone 
atractive și asupra sectorului turistic asociat. Proiectul parcului eolian Pastviny u Moldavy are în 
vedere construcția a 20 de turbine eoliene cu o capacitate de 3 MW fiecare (în total 60 MW). 
Lucrările vor include reconstrucția unei porțiuni de 2 000 m dintr-un drum local existent, 
construcția unei porțiuni suplimentare de 6 900 m la un drum local cu o lățime de 4,5 m și 
instalarea a 10 000 m de cabluri. Un proiect aparținând acestei categorii – enumerată în anexa 2 
la Directiva EIM 1985/337/CEE1 – este supus unei proceduri de delimitare a domeniului de 
evaluare, rezultatul fiind o decizie care să stabilească dacă proiectul va face obiectul unei 
evaluări de mediu sistematice.
  
Petiționarul își exprimă îngrijorarea în legătură cu posibilele efecte vizuale negative ale 
proiectului, care ar putea genera pierderi serioase pentru sectorul turistic de care depinde zona. 
Petiționarul solicită Parlamentului să se asigure că procesul de evaluare se realizează în 
conformitate cu acquis-ul în domeniul mediului.

Petiționarul susține că proiectele sunt amplasate într-o zonă populată inițial de cetățeni germani 
care au locuit în patru sate și care au fost expatriați în 1945. Ulterior, zona a fost transformată în 
teren arabil. Odată cu construirea parcurilor eoliene, aria protejată își va pierde valoarea. 
Petiționarul nu înțelege de ce parcurile eoliene ar trebui amplasate tocmai în această zonă din 
moment ce există suficiente alte locuri adecvate în Republica Cehă. Pentru a reprezenta 
interesele celor 1 840 de locuitori afectați, a fost înființată mișcarea de protest „Gegenwind” (30 
iulie 2009), s-au strâns deja 3 500 de semnături și s-a transmis o plângere Ministerului Mediului 
al Republicii Cehe de la Praga. De asemenea, a fost lansată o campanie mass-media pentru a face 
cunoscută poziția locuitorilor. Aceștia intenționează să obțină respingerea definitivă a fermei 
eoliene.   

În ceea ce privește „Parcul eolian Pastviny u Moldavy”, s-a descoperit că procesul EIM a fost 
inițiat odată cu anunțul de realizare a proiectului emis la 22 decembrie 2009 de administrația 
regiunii Ústí nad Labem. La cererea părții germane, a fost inclusă o evaluare a impactului 
transfrontalier. Ca urmare, dosarul a fost transferat de la administrația regională direct la 
Ministerul Mediului al Republicii Cehe, în ianuarie 2009. S-a recunoscut, de asemenea, că 
proiectul ar putea avea un impact negativ asupra siturilor Natura 2000 și s-a formulat o cerere 
privind o evaluare corespunzătoare. Cu toate acestea, EIM ar trebui să ia în considerare 
beneficiile globale ale energiei din surse regenerabile care înlocuiește energia fosilă, o cauză 
majoră a poluării atmosferice și a schimbărilor climatice.

Stadiul evaluării este disponibil pe următoarea pagină de internet:
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=ULK524

Ca principiu general al legislației europene, statele membre răspund de punerea în aplicare a 
dreptului Uniunii, în cazul de față aplicarea Directivei EIM 1985/337/CEE, a Convenției 
ESPOO și a Directivei 92/43/CEE privind habitatele2, în special articolul 6 alineatul (3) 

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985, pp. 40-48.
2 JO L 206, 22.7.1992.
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referitor la „evaluarea corespunzătoare”. Comisia are posibilitatea de a deschide o anchetă sau 
de a iniția o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor doar în acele cazuri în care se 
încalcă legislația europeană. 

Procesul de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) a luat în considerare cererea 
autorităților germane de a se analiza posibilul impact transfrontalier al proiectului. De 
asemenea, acesta a ținut cont de potențialul impact negativ asupra siturilor Natura 2000. Se 
înțelege că procedurile juridice relevante sunt în curs, dar că rezultatele nu sunt încă 
disponibile. Pentru detalii suplimentare referitoare la procedurile respective, petiționarul ar 
trebui încurajat să contacteze autoritatea cehă responsabilă cu evaluarea: dna Jaroslava 
Honová, director al Departamentului pentru EIM, Ministerul Mediului al Republicii Cehe, 
100 10 Praga 10, Republica Cehă.

4. Răspunsul Comisiei (REV.), primit la 27 martie 2013

Comisia a urmărit foarte îndeaproape dezvoltarea proiectului după primirea petiției în 2009. 
Proiectul se află încă în etapa de evaluare a impactului asupra mediului (EIM). În temeiul 
legislației cehe, această evaluare include și „evaluarea corespunzătoare” impusă de Directiva 
privind habitatele. Organismul responsabil cu EIM este Ministerul Mediului al Republicii 
Cehe. Toate măsurile întreprinse și documentele relevante sunt disponibile online în sistemul 
informațional ceh privind EIM1. 

Autoritățile germane au fost informate despre proiect în iulie 2010. Proiectul este clasificat în 
mod legal ca proiect făcând parte din categoria enumerată în anexa 2 la Directiva EIM 
85/337/CEE. Prin urmare, a făcut obiectul unei proceduri de examinare finalizate în 2010 care 
a stabilit domeniul de aplicare al EIM, inclusiv evaluarea corespunzătoare a efectelor sale 
asupra Natura 2000. Documentația EIM, constând într-un studiu EIM și un studiu de evaluare 
corespunzătoare, a fost publicată și deschisă comentariilor din partea publicului în 2012. 
Examinarea de către experți a EIM a fost publicată la 19 decembrie 2012, iar publicul a fost 
invitat din nou să transmită comentarii până la 4 februarie 2013. Ministerul Mediului al 
Republicii Cehe a transmis, în decembrie 2012, traduceri în limba germană următoarelor 
autorități germane:
- Sächsisches Staatministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Dresden;
- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Berlin;
- Landratsamt Mittelsachsen, Abteilung 23 Umwelt, Forst und Landwirtschaft, Freiberg;
- Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Pirna.

Evaluarea corespunzătoare a avut în vedere 14 situri Natura 2000 din Republica Cehă și din 
Germania. Concluzia evaluării a fost că, luând în considerare o serie de măsuri preventive și 
de atenuare, integritatea acestor situri Natura 2000 nu va fi afectată de proiect.
La 6 februarie 2013, a fost organizată o consultare publică privind proiectul, la Centrul 
Cultural din Dubí, Republica Cehă. La reuniune au participat aproximativ 70 de persoane, în 
jur de 15 dintre ele fiind din Germania. Participanții germani și-au exprimat obiecțiile legate 
de proiect, în special cu privire la poluarea sonoră cauzată de proiect și impactul negativ 
asupra turismului local. 

                                               
1 http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP306
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Ca etapă următoare, Ministerul Mediului al Republicii Cehe ar trebui să emită poziția sa 
privind EIM în martie 2013, care ar trebui să reflecte documentele și comentariile primite. Pe 
baza evaluărilor încheiate, procesul de aprobare a proiectului ducând la eventualul 
consimțământ privind dezvoltarea ar continua. 

Ca răspuns la întrebările suplimentare formulate de domnul Jahr, deputat în Parlamentul 
European, pe parcursul reuniunilor Comisiei pentru petiții din 20 februarie și 20 martie 2013, 
Comisia prezintă următoarele observații: 

- legislația aplicabilă nu prevede un rol de mediator al Comisiei; 
- Comisia nu examinează dosarele EIM în curs decât dacă derulează o anchetă privind o 
posibilă încălcare a legislației UE sau dacă formulează un aviz în temeiul articolului 6 
alineatul (4) din Directiva privind habitatele. Comisia nu a primit nicio plângere cu privire la 
acest proiect; 
- dacă un proiect nu a fost aprobat, nu poate exista o încălcare a Directivei privind habitatele 
sau a Directivei EIM; 
- dacă grupul de acțiune sau autoritățile naționale descoperă, după aprobarea proiectului, o 
anumită încălcare a legislației UE, acestea pot depune o plângere la Comisie. 

Pe baza tuturor informațiilor de care dispune, Comisia nu poate identifica nicio încălcare a 
legislației UE.


