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Ref.: Petiţia nr.1814/2008, adresată de U. S., de naţionalitate germană, privind daunele 
asupra mediului provocate de un parc de mori de vânt

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul face referire la propunerile de construire a unui parc de mori de vânt pe o creastă 
de dealuri în Italia, în regiunea Marche. Conform petiţionarului, construirea acestui parc într-o 
zonă foarte îndepărtată va produce daune ireparabile asupra mediului local. Petiţionarul 
consideră că mai întâi va trebui deschis un drum de acces pentru a se putea livra toate 
materialele pentru parcul de mori de vânt. În prezent, există doar căi abrupte, pe care se poate 
trece cu mare dificultate, doar cu vehicule de teren şi cu autocamioane cu şenilă. Petiţionarul 
afirmă că forarea şi lucrările de construcţie necesare vor avea drept rezultat poluarea sau 
secarea izvoarelor naturale folosite de fermierii locali pentru aprovizionarea cu apă potabilă. 
În plus, în opinia petiţionarului, distanţa dintre morile de vânt şi locuinţe este prea mică. 
Petiţionarul declară că construcţia parcului este finanţată din fonduri UE şi se întreabă dacă 
aceste fonduri sunt cheltuite corect, mai ales că experţii au reţineri faţă de construirea unui 
asemenea parc în locaţia propusă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 aprilie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 15 mai 2009.

În conformitate cu Directiva 85/337/CEE1 a Consiliului, astfel cum a fost modificată, privind 
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului (cunoscută sub 
denumirea de „directiva privind evaluarea impactului asupra mediului sau EIA), proiectele 
                                               
1 JO L 175, 5.7.1985, p.40; JO L 73, 14.3.1997, p.5; JO L 156, 25.6.2003, 
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care pot avea efecte semnificative asupra mediului, din cauza, inter alia, a naturii, dimensiunii 
sau localizării lor, trebuie să facă obiectul unei evaluări a efectelor lor de mediu, înainte de a 
fi autorizate.  Directiva EIA face distincţia între proiectele care necesită o evaluare obligatorie 
a impactului asupra mediului (aşa-numitele proiecte care fac obiectul anexei I) şi cele în care 
autorităţile din statele membre trebuie să stabilească, printr-o procedură de „verificare”, dacă 
proiectele sunt susceptibile de a avea efecte semnificative, ţinând seama de criteriile din anexa 
III din directivă (aşa-numitele proiecte care fac obiectul anexei II). Dacă răspunsul este 
afirmativ, atunci este necesară o evaluare a impactului asupra mediului. Consultarea opiniei 
publice este un element-cheie al procedurilor EIA. Morile de vânt fac obiectul anexei II din 
Directiva EIA.  

Directiva 85/337 conferă statelor membre o marjă largă de manevră în ceea ce priveşte 
determinarea proiectelor care fac obiectul anexei II, în cazul cărora ar trebui să se efectueze o 
evaluare a impactului asupra mediului, precum şi în ceea ce priveşte stabilirea criteriilor sau a 
pragurilor necesare pentru luarea acestei decizii. Limitele acestei marje de manevră sunt 
cuprinse în obligaţia, prevăzută la articolul 2 alineatul (1) din directivă, conform căreia 
proiectele care pot avea efecte semnificative asupra mediului din cauza, inter alia, a naturii, 
dimensiunii sau localizării lor sunt supuse unei cereri de autorizare şi unei evaluări a efectele 
lor. 

Pentru a identifica o încălcare a Directivei EIA în cazul proiectelor care intră sub incidenţa 
anexei II, este necesar să se demonstreze că statele membre în cauză au depăşit limitele marjei 
lor de manevră nesolicitând efectuarea unui studiu de impact sau comiţând o eroare manifestă 
de evaluare atunci când au autorizat un proiect.1

Petiţionarul menţionează că acest proiect nu a fost încă autorizat. În plus, acesta nu 
menţionează dacă verificarea EIA a fost efectuată.

Ţinând seama de informaţiile furnizate, Comisia nu poate identifica o încălcarea a legislaţiei 
europene în materie de mediu. În cazul în care petiţionarul furnizează Comisiei informaţii 
suplimentare şi mai precise, chestiunea poate fi reexaminată, dacă este cazul.

                                               
1 De exemplu, a se vedea cauza C-1117/02, Comisia c. Portugaliei JO C 118, 

30.04.2004, p.20; şi cauza C-508/03, Comisia c. UK, JO C 165, 15.7.2006, 
p.3. Trebuie reamintit faptul că, în această privinţă, conform 
jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie, sarcina probei revine 
Comisiei.


