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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0262/2011, της Ρουμανικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και της ΜΚΟ
Coalition Natura 2000 Romania, εξ ονόματος 55 ρουμανικών ΜΚΟ, σχετικά 
με τις πιθανές επιπτώσεις σε τοποθεσίες Natura 2000 από την εγκατάσταση 
αιολικού πάρκου στην περιοχή Dobrogea της νοτιοανατολικής Ρουμανίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες παραπέμπουν σε σχέδια για την εγκατάσταση μεγάλου αιολικού πάρκου
(2.300 ανεμογεννητριών) στην περιοχή Dobrogea της νοτιοανατολικής Ρουμανίας. Περίπου 
το 60 έως 70 τοις εκατό των ανεμογεννητριών πρόκειται να τοποθετηθούν εντός ή πλησίον 
τοποθεσιών του δικτύου Natura 2000. Οι αναφέροντες θεωρούν ότι οι σωρευτικές επιπτώσεις 
ενός τόσο μεγάλης κλίμακας έργου απειλούν τη συνοχή των προστατευόμενων περιοχών και 
ενδέχεται να βλάψουν ανεπανόρθωτα τη βιοποικιλότητά τους. Σύμφωνα με τους 
αναφέροντες, οι ρουμανικές αρχές δεν έχουν εκπονήσει έκθεση στρατηγικής περιβαλλοντικής 
εκτίμησης. Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες για τις μεταναστευτικές συνήθειες των πληθυσμών 
νυχτερίδας, για παράδειγμα, ούτε έχουν χαρτογραφηθεί οι διάφοροι οικότοποι. Οι 
αναφέροντες ζητούν την αναστολή/διακοπή όλων των δραστηριοτήτων και των χορήγησης 
οικοδομικών αδειών έως ότου εκπονηθεί και δημοσιευθεί έκθεση στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης και καθοριστούν κατάλληλες τοποθεσίες για τις ανεμογεννήτριες 
με βάση την εκτίμηση αυτή. Καλούν επιπλέον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει από 
τον ρουμάνο υπουργό Περιβάλλοντος να διευκρινίσει ποια μέτρα λαμβάνονται προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι το δίκτυο Natura 2000 στην περιοχή Dobrogea δεν θα υποστεί ζημίες από 
τα έργα αιολικής ενέργειας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Ιουνίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Σεπτεμβρίου 2011

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή έχει λάβει σειρά καταγγελιών σχετικά με την ανάπτυξη αιολικών πάρκων στην 
περιοχή Dobrogea της Ρουμανίας. Η αξιολόγηση των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από 
τους αναφέροντες εκ μέρους της Επιτροπής οδήγησε στην κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει 
για ορισμένους τόπους του δικτύου Natura 2000, καθώς και για την έναρξη περαιτέρω 
προκαταρκτικών ερευνών για άλλους τόπους που εικάζεται ότι έχουν υποστεί ζημίες από τα 
αιολικά πάρκα. Ως εκ τούτου, οι ακόλουθες εν εξελίξει διαδικασίες είναι οι εξής:

 εν εξελίξει διαδικασία επί παραβάσει σχετικά με τις επιπτώσεις των αιολικών πάρκων 
στους τόπους ROSPA0073 Macin-Niculitel και ROSCI0123 Muntii Macinului·

 προκαταρκτικές έρευνες σχετικά με τις επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στους 
τόπους ROSPA 0031 Delta Dunarii και Complexul Raxim-Sinoie, ROSPA0091 
Padurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea και ROSCI 0201 Podisul Nord 
Dobrogean.

Παρότι η Επιτροπή παρακολούθησε αμφότερες τις διαδικασίες επί παραβάσει και τις 
προκαταρκτικές έρευνες σχετικά με τις επιπτώσεις της ανάπτυξης αιολικών πάρκων στους 
τόπους του δικτύου Natura 2000 που αναφέρονται ανωτέρω, αναλύει επίσης και την 
εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ και ειδικότερα την εφαρμογή της οδηγίας 
85/337/ΕΟΚ1 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων κα ιδιωτικών 
έργων στο περιβάλλον (οδηγία ΕΠΕ) συμπεριλαμβανομένων και των σωρευτικών κριτηρίων 
όπως ορίζονται στο παράρτημα III, σημείο I της οδηγίας ΕΠΕ, καθώς και της εφαρμογής του 
άρθρου 6, παράγραφος 3, και του άρθρου 7 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας2.

Όσον αφορά τα εθνικά μέσα για τα μέλη του ενδιαφερόμενου κοινού που επιθυμούν να 
αμφισβητήσουν την ουσιαστική ή τη διαδικαστική νομιμότητα αποφάσεων, πράξεων ή 
παραλείψεων, το άρθρο 10α της οδηγίας ΕΠΕ αναφέρει ότι τα κράτη μέλη είναι εκείνα που 
«διασφαλίζουν ότι, σύμφωνα με το εθνικό νομικό τους σύστημα, κάθε μέλος του
ενδιαφερόμενου κοινού α) που έχει επαρκές συμφέρον ή, εναλλακτικά, β) που υποστηρίζει 
ότι επέρχεται προσβολή δικαιώματος, εάν αυτό απαιτείται ως προϋπόθεση από το δικονομικό 
διοικητικό δίκαιο ενός κράτους μέλους, έχει πρόσβαση σε μια διαδικασία εξέτασης ενώπιον 
δικαστηρίου ή άλλου ανεξάρτητου και αμερόληπτου οργάνου συσταθέντος νομοθετικώς, 
προκειμένου να αμφισβητήσει την ουσιαστική ή τη διαδικαστική νομιμότητα αποφάσεων, 
πράξεων ή παραλείψεων». Επιπροσθέτως, δυνάμει του άρθρου 9, παράγραφοι 2 και 4, της 
Σύμβασης του Aarhus3, η διαδικασία αναθεώρησης «προβλέπει κατάλληλη και 
αποτελεσματική επανόρθωση, συμπεριλαμβανομένων προσωρινών μέτρων, όπως 
ενδείκνυται». Ως εκ τούτου, τα μέλη του ενδιαφερόμενου κοινού, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΚΟ, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10α, παράγραφος 3, μπορούν να ζητήσουν 

                                               
1 ΕΕ L 175 της 05/07/1985
2 ΕΕ L206 της 22/07/1992
3 Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα με την απόφαση 2005/370/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2005 για 
τη σύναψη της σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος.
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αποζημίωση και να απαιτήσουν τη λήψη προσωρινών μέτρων ενώπιον του εθνικού 
δικαστηρίου ή άλλων ανεξάρτητων φορέων που έχουν συσταθεί νομοθετικώς.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διερευνήσει τις εικαζόμενες 
παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ.


