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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0262/2011 af Romanian Ornithological Society og NGO Coalition 
Natura 2000 Romania, for 55 rumænske ngo'er, om de mulige følger for Natura 
2000-områder af anlæggelsen af en vindmøllepark i Dobrogearegionen i den 
sydøstlige del af Rumænien

1. Sammendrag

Andragerne oplyser, at der er planer om at anlægge en stor vindmøllepark (2.300 vindmøller) 
i Dobrogearegionen i den sydøstlige del af Rumænien. Cirka 60-70 % af møllerne er planlagt 
i eller tæt ved Natura 2000-områder. Andragerne mener, at projektets omfang som følge af 
den kumulative effekt truer sammenhængen mellem de beskyttede områder og kan forvolde 
ubodelig skade på biodiversiteten i disse områder. Ifølge andragerne har de rumænske 
myndigheder ikke udført nogen miljøkonsekvensvurdering, og der er ikke foretaget nogen 
undersøgelser af f.eks. mønstrene for fugletræk eller flagermuspopulationerne. De forskellige 
habitater er heller ikke blevet kortlagt. Andragerne anmoder om udskydelse eller standsning 
af alle arbejder og af udstedelsen af byggetilladelser, indtil der er udført og offentliggjort en 
strategisk miljøkonsekvensvurdering og foretaget en anvisning af egnede steder til vindmøller 
på grundlag af miljøkonsekvensvurderingen. Endvidere anmoder de Europa-Parlamentet om 
at bede det rumænske miljøministerium om at forklare, hvilke skridt man tager for at påse, at 
Natura 2000-nettet i Dobrogearegionen ikke kommer til at lide nogen skade som følge af 
vindenergiprojekterne.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.
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Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. juni 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. september 2011.

"Kommissionens bemærkninger

Kommissionen har modtaget en række klager angående anlæggelsen af vindmølleparker i 
regionen Dobrogea i Rumænien. Kommissionens vurdering af de oplysninger, som klagerne 
har indgivet, førte til indledning af en overtrædelsesprocedure vedrørende visse Natura 2000-
lokaliteter og til yderligere foreløbige undersøgelser for andre, der hævdedes at være påvirket 
af vindmølleparkerne. Følgende procedurer er således indledt:

 Igangværende overtrædelsesprocedure vedrørende indvirkningen af 
vindmølleparkerne på ROSPA0073 Macin-Niculitel og ROSCI0123 Muntii Macinului

 Foreløbige undersøgelser vedrørende indvirkningen af vindmølleparkerne på 
ROSPA0031 Delta Dunarii og Complexul Raxim-Sinoie, ROSPA0091 Padurea 
Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea og ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean.

Samtidig med at Kommissionen følger både overtrædelsesproceduren og de foreløbige
undersøgelser med hensyn til vindmølleparkernes indvirkning på de Natura 2000-lokaliteter, 
der er nævnt ovenfor, analyserer den også anvendelsen af EU's miljølovgivning, navnlig 
anvendelse af direktiv 85/337/EØF1 om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), herunder de kumulative kriterier, som fastsat i bilag 
III, punkt I i VVM-direktivet, samt anvendelse af artikel 6, stk. 3, og artikel 7 i direktiv 
92/43/EØF om bevarelse af naturtyper samt vilde dyr og planter2.

Hvad angår de nationale midler, som berørte medlemmer af offentligheden har til rådighed til 
at få prøvet den materielle og processuelle lovlighed af beslutninger, handlinger eller 
undladelser, anføres det i artikel 10a i VVM-direktivet, at medlemsstaterne "[...] inden for 
rammerne af deres relevante nationale lovgivning [sikrer], at medlemmerne af den berørte 
offentlighed a) som har tilstrækkelig interesse, eller b) som gør gældende at en rettighed er 
krænket, når dette er en forudsætning i henhold til en medlemsstats forvaltningsretlige regler, 
har adgang til ved en domstol eller et andet uafhængigt og upartisk ved lov nedsat organ at få 
prøvet den materielle og processuelle lovlighed af enhver afgørelse, handling eller 
undladelse". Herudover skal prøvelsesproceduren i henhold til artikel 9, stk. 2 og stk. 4, i 
Århuskonventionen3 "stille tilstrækkelige og effektive retsmidler til rådighed, inklusive 
foreløbige retsmidler, hvor dette findes passende". De berørte medlemmer af offentligheden, 
herunder ngo'er, som bestemt i artikel 10a, stk. 3, kan derfor udnytte deres klagemuligheder 
og anmode om et foreløbigt retsmiddel ved en national domstol eller andre uafhængige 
organer nedsat ved lov.

Konklusion

                                               
1 EFT L175 af 5/7/1985.
2 EFT L206 af 22/7/1992.
3 Godkendt af EU ved Rådets afgørelse 2005/370/EF af 17. februar 2005 om indgåelse af konventionen om adgang til 
oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet.



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

DA

Kommissionen træffer passende foranstaltninger med henblik på at undersøge de påståede 
brud på EU's miljølovgivning."


