
CM\877814LT.doc PE472.295v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

20.9.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0262/2011 dėl galimų padarinių tinklo „Natura 2000“ 
teritorijoms, įrengus vėjo jėgainių parką Pietryčių Rumunijos Dobrudžos 
regione, kurią pateikė Rumunijos ornitologų draugija 55 „NGO Coalition 
Natura 2000 Romania“ nevyriausybinių organizacijų vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai praneša apie planus įrengti didelį vėjo jėgainių parką (2 300 vėjo jėgainių) 
Pietryčių Rumunijos Dobrudžos regione. Apie 60–70 proc. jėgainių suplanuota statyti tinklo 
„Natura 2000“ teritorijose arba netoli jų. Peticijos pateikėjai aiškina, kad tokio masto projekto 
bendras poveikis kelia grėsmę saugomų teritorijų vientisumui ir gali padaryti neatitaisomą 
žalą šių teritorijų biologinei įvairovei. Pasak peticijos pateikėjų, Rumunijos valdžios 
institucijos neparengė strateginio poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos. Jie neatliko jokių 
tyrimų, pavyzdžiui, dėl paukščių migracijos modelių, nebuvo sudaryti šikšnosparnių buveinių 
žemėlapiai. Peticijos pateikėjai prašo atidėti arba sustabdyti visus darbus ir statybos leidimų 
išdavimą, kol bus parengta ir paskelbta strateginio poveikio aplinkai vertinimo ataskaita ir 
nurodytos vietos, kurios pagal poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą tinka vėjo jėgainėms 
statyti. Taip pat jie ragina Europos Parlamentą prašyti, kad Rumunijos aplinkos ministras 
paaiškintų, kokių priemonių jis imasi siekdamas užtikrinti, kad vėjo jėgainių projektai 
nedarytų žalos tinklui „Natura 2000“ Dobrudžos regione.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. birželio 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 20 d.

„Komisijos pastabos
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Komisija gavo keletą skundų, susijusių su vėjo jėgainių statyba Rumunijos Dobrudžos 
regione. Komisijai įvertinus skundo pateikėjų pateiktą informaciją pradėtos pažeidimo tyrimo 
procedūros dėl kai kurių tinklo „Natura 2000“ teritorijų ir toliau vykdomi preliminarūs 
tyrimai dėl vėjo jėgainių tariamo poveikio kitoms teritorijoms. Taigi šiuo metu vykdomos šios 
procedūros:

 vykdoma pažeidimo tyrimo procedūra, susijusi su vėjo jėgainių parko poveikiu 
teritorijoms ROSPA0073 Macin-Niculitel ir ROSCI0123 Muntii Macinului;

 preliminarūs tyrimai, susiję su vėjo jėgainių parkais teritorijose ROSPA 0031 Delta 
Dunarii ir Complexul Raxim-Sinoie, ROSPA0091 Padurea Babadag, ROSPA0100 
Stepa Casimcea ir ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean.

Vykdydama abi pažeidimo tyrimo procedūras ir preliminarius tyrimus, susijusius su vėjo 
jėgainių parkų poveikiu pirmiau minėtoms tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, Komisija taip 
pat nagrinėja ES aplinkos teisės aktų, o ypač Direktyvos 85/337/EEB1 dėl tam tikrų valstybės 
ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (PAV direktyva), įskaitant PAV direktyvos 
III priedo I punkte nurodytus kompleksinius kriterijus, taikymą ir Direktyvos 92/43/EEB dėl 
natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos2 6 straipsnio 3 dalies ir 7 straipsnio 
taikymą.

Kalbant apie nacionalines suinteresuotos visuomenės narių turimas priemones užginčyti 
sprendimų, veikimo ar neveikimo materialinį ar procesinio teisėtumą, PAV direktyvos 
10a straipsnyje teigiama, kad valstybės narės „užtikrina, kad pagal atitinkamą nacionalinę 
teisinę sistemą suinteresuotos visuomenės nariai: a) turintys pakankamą interesą, arba 
alternatyviai; b) pareikšdami apie teisės pažeidimą, jei valstybės narės administracinio 
proceso teisė reikalauja to kaip išankstinės sąlygos, turėtų teisę į peržiūrėjimą teisme ar kitoje 
įstatymo nustatytoje nepriklausomoje ir nešališkoje institucijoje, kad užginčytų sprendimų, 
veikimo ar neveikimo“. Be to, pagal Orhuso konvencijos3 9 straipsnio 2 ir 4 dalis vykdant 
išankstinio svarstymo procedūrą „turi būti užtikrintos atitinkamos ir veiksmingos teisinės 
gynybos priemonės, įskaitant, jei reikia, tokias teisines gynybos priemones kaip teismo 
įpareigojimas nepažeisti ieškovo teisių ar sustabdyti veiksmus“. Taigi suinteresuotos 
visuomenės nariai, įskaitant NVO narius, gali siekti žalos atlyginimo ir prašyti nacionalinio 
teismo arba kitų nepriklausomų teisės institucijų įpareigojimo nepažeisti ieškovų teisių, kaip 
nustatyta 10a straipsnio 3 dalyje.

Išvada

Komisija imasi reikiamų priemonių tariamiems ES aplinkos teisės aktų pažeidimams tirti.“

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5.
2 OL L 206, 1992 7 22.
3 Patvirtina Europos bendrijos 2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimu 2005/370/EB dėl Konvencijos dėl teisės 
gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos 
klausimais sudarymo Europos bendrijos vardu.


