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BG Единство в многообразието BG

EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0262/2011, внесена от Румънското орнитологично дружество и 
НПО „Коалиция Натура 2000 Румъния“, от името на 55 румънски 
неправителствени организации, относно потенциалното въздействие на 
строителството на вятърен парк върху зоните по Натура 2000 в района на 
Добруджа в югоизточна Румъния

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията се позовават на планове за строителство на голям вятърен 
парк (2300 вятърни турбини) в района на Добруджа в югоизточна Румъния. Около 60–
70 % от турбините ще бъдат разположени във или близо до зони по Натура 2000.
Вносителите считат, че кумулативното въздействие на такъв широкомащабен проект 
заплашва единството на защитените зони и може невъзвратимо да увреди тяхното 
биоразнообразие. Според вносителите на петицията румънските органи не са успели да 
изготвят стратегически доклад за оценка на въздействието върху околната среда.
Например, не са били извършени проучвания на миграционните модели на 
популациите от прилепи и различните местообитания не са били нанесени на картата.
Вносителите на петицията искат замразяването/спирането на всички дейности и 
процедури по издаване на строителни разрешения, докато не бъде изготвен и 
публикуван стратегически доклад за оценка на въздействието върху околната среда и 
въз основа на тази оценка не бъдат определени подходящи места за вятърните турбини.
В допълнение те призовават Европейския парламент да поиска от румънския министър 
на околната среда да конкретизира какви стъпки се предприемат, за да се гарантира, че 
ветроенергийните проекти няма да навредят на мрежата на Натура 2000 в района на 
Добруджа.

2. Допустимост



PE472.295v01-00 2/3 CM\877814BG.doc

BG

Обявена за допустима на 6 юни 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 20 септември 2011 г.

Наблюдения на Комисията

Комисията е получила редица оплаквания, свързани със строежа на вятърни паркове в 
региона на Dobrogea, Румъния. Оценката на предоставената от вносителите на 
петицията информация е довела до започване на процедури за нарушение по 
отношение на някои територии по Натура 2000, както и до допълнителни 
предварителни разследвания за други, за които се твърди че са засегнати от вятърните 
паркове. Следователно следните процедури са в процес на изпълнение:

 текущи процедури за нарушение относно въздействието на вятърните паркове 
върху ROSPA0073 Macin-Niculitel и ROSCI0123 Muntii Macinului;

 предварително разследване относно въздействието на вятърните паркове върху 
ROSPA 0031 Delta Dunarii и Complexul Raxim-Sinoie, ROSPA0091 Padurea 
Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea и ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean.

Като следва процедурите за нарушение и предварителното разследване по отношение 
на въздействието на изграждането на вятърни паркове на териториите по Натура 2000, 
посочени по-горе, Комисията анализира също така и приложението на правото на ЕС в 
областта на околната среда, по-специално приложението на Директива 85/337/ЕИО1

относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху 
околната среда (Директива за ОВОС), включително и кумулативните критерии, указани 
в приложение III, точка I от Директивата за ОВОС, както и приложението на член 6, 
параграф 3 и параграф 7 от Директива 92/43/ЕИО относно опазването на природните 
местообитания и на дивата фауна и флора2.

По отношение на средствата на национално равнище, с които заинтересованите 
членове на обществеността разполагат за оспорване на съдържателната или 
процедурната законност на решенията, действията или бездействията, в член 10а от 
Директивата за ОВОС е указано, че държавите-членки са тези, които „гарантират, че в 
съответствие със съответната национална правна система членовете на 
заинтересованата общественост: а) които имат достатъчно интерес, или по друг 
начин; б) които продължават да накърняват право, когато административно-
процесуалното право на държавата членка изисква това като предварително условие, 
имат достъп до процедура за преразглеждане пред съд или друг независим и 
безпристрастен орган, установен по закон, [за] да оспорва[т] материалната или 
процесуалната законосъобразност на решения, действия или бездействия“. В 
допълнение към това, съгласно член 9, параграф 2 и параграф 4 от Конвенцията от 

                                               
1 ОВ L 312, 5.7.1985 г.
2 ОВ L 312, 22.7.1992 г.
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Орхус1, процедурите на обжалване трябва да „предоставят адекватни и ефективни 
средства за правна защита, включително при необходимост правна защита под 
формата на съдебно запрещение“. Следователно, както е посочено в член 10а, 
параграф 3, съответните членове на обществеността, включително НПО, могат да 
търсят компенсации и съдебно запрещение, като се обърнат към национално съдилище 
или към други законно установени независими структури.

Заключения

Комисията предприема необходимите мерки за разследване на твърденията за 
нарушения на правото на ЕС в областта на околната среда.

                                               
1 Одобрена от Европейската общност с Решение 2005/370/EО на Съвета от 17 февруари 2005 година за 
сключване на Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на 
решения и достъп до правосъдие по екологични въпроси.


