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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A „Romanian Ornithological Society” és az „NGO Coalition Natura 2000 
Romania” által 55 román civilszervezet nevében benyújtott 0262/2011. számú 
petíció a délkelet-romániai Dobrogea régióban létesítendő szélerőműparknak 
a Natura 2000 területekre gyakorolt lehetséges hatásairól 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói beszámolnak azokról a tervekről, amelyek szerint a délkelet-romániai 
Dobrogea régióban egy nagy (2300 szélturbinából álló) szélerőműparkot akarnak létrehozni. 
A szélturbinák 60–70 százaléka Natura 2000 területeken vagy azok közvetlen közelében 
kerülne elhelyezésre. A petíció benyújtói szerint a projekt nagyságrendje a kumulatív hatások 
miatt veszélyezteti a védett területek egységét, és helyrehozhatatlan károkat okozhat a terület 
biológiai sokféleségében. A petíció benyújtói szerint a román hatóságok nem végeztek 
stratégiai környezeti hatásvizsgálatot, és nem készültek tanulmányok például a vonulási 
mintákkal, illetve a denevérpopulációkkal kapcsolatban. Ezenfelül a különböző élőhelyeket 
sem térképezték fel. A petíció benyújtói a munkálatok és az építési engedélyek kiadásának 
felfüggesztését/leállítását kérik, amíg el nem készül és nyilvánosságra nem kerül a stratégiai 
környezeti hatásvizsgálat eredménye, és a környezeti hatásvizsgálat alapján ki nem jelölik a 
szélturbinák megfelelő helyeit. Továbbá arra kérik az Európai Parlamentet, hogy kérjen 
tájékoztatást a román környezetvédelmi minisztertől arra vonatkozóan, hogy milyen lépéseket 
tesz annak érdekében, hogy a szélenergia-projektek ne károsítsák a dobrogeai régióban a 
Natura 2000 hálózatot.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. június 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 20.

A Bizottság észrevételei

A Bizottság sorozatos panaszokat kapott a romániai Dobrogea régióban folyó szélerőműpark-
fejlesztésekkel kapcsolatban. A panaszosok által szolgáltatott információk Bizottság általi 
elemzése egyes Natura 2000 területek vonatkozásában jogsértési eljárás indításához vezetett, 
a szélerőműparkok által állítólag fenyegetett más területek esetében pedig előzetes 
vizsgálatokhoz. Így a következő eljárások vannak folyamatban:

 jogsértési eljárás folyik a szélerőműparkok ROSPA0073 Macin-Niculitel és 
ROSCI0123 Muntii Macinului területre gyakorolt hatásával kapcsolatban;

 előzetes vizsgálatok folynak a szélerőműparkok ROSPA 0031 Delta Dunarii és 
Complexul Raxim-Sinoie, ROSPA0091 Padurea Babadag, ROSPA0100 Stepa 
Casimcea és ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean területre gyakorolt hatásával 
kapcsolatban.

Miközben a Bizottság egyaránt figyelemmel kíséri a szélerőműpark-fejlesztéseknek a fentebb 
említett Natura 2000 területekre gyakorolt hatásával kapcsolatos jogsértési eljárást és az 
előzetes vizsgálatokat, az uniós környezetvédelmi jog, különösen az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv1

(a KHV-irányelv) alkalmazását is elemzi, beleértve a KHV-irányelv III. mellékletének I. 
pontjában megállapított együttes feltételeket, illetőleg a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló 92/43/EGK irányelv2 6. cikke (3) bekezdésének és 7. cikkének 
alkalmazását.

Az aggódó lakosságnak a határozatok, jogi aktusok vagy mulasztások érdemi vagy eljárási 
jogszerűségének vitatására rendelkezésre álló nemzeti eszközöket illetően a KHV-irányelv 
10a. cikke előírja, hogy a tagállamok biztosítják, „hogy vonatkozó nemzeti jogrendszerükkel
összhangban az érintett nyilvánosság azon tagjainak, akik: a) kellő mértékben érdekeltek; 
vagy b) jogsérelemre hivatkoznak, amennyiben a tagállam közigazgatási eljárásjoga ezt 
előfeltételként írja elő, a bíróság vagy a törvény értelmében létrehozott, más független és 
pártatlan testület előtt felülvizsgálati eljáráshoz legyen joguk a határozatok, jogi aktusok és 
mulasztások anyagi vagy eljárási jogszerűségének kifogásolása céljából ezen irányelvnek a 
nyilvánosság részvételére vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel”. Ezen túlmenően az 
Aarhusi Egyezmény3 9. cikkének (2) és (4) bekezdése értelmében a felülvizsgálati eljárásnak 
„elégséges és hatékony jogorvoslást kell, hogy biztosítsanak, többek között, amennyiben 
szükséges, a vitatott tevékenység felfüggesztése árán”. Ennélfogva az érintett lakosság –
beleértve a nem kormányzati szervezeteket, a 10a. cikk (3) bekezdésében előírtak szerint –
nemzeti bíróság vagy a nemzeti joggal létrehozott más független testület előtt jogorvoslatot 
kérhet és kérheti a vitatott tevékenység felfüggesztését.

                                               
1 HL L 175., 1985.7.5.
2 HL L 206., 1992.7.22.
3 Jóváhagyta a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban 
történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezménynek az Európai 
Közösség nevében való megkötéséről szóló, 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozat.
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Következtetés

A Bizottság megteszi a megfelelő intézkedéseket az uniós környezetvédelmi jog állítólagos 
megsértésének kivizsgálása érdekében.


