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Betreft: Verzoekschrift 0262/2011, ingediend door de Romanian Ornithological 
Society en NGO Coalition Natura 2000 Romania, namens 55 Roemeense 
NGO's, over de mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden van de aanleg 
van een windpark in de regio Dobrogea in zuidoost-Roemenië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners maken melding van de plannen voor de aanleg van een groot windpark (2 300 
windmolens) in de regio Dobrogea in zuidoost-Roemenië. Circa 60 à 70% van de molens zijn 
gepland in of dichtbij Natura 2000-gebieden. Indieners stellen dat de omvang van het project 
vanwege de cumulatieve effecten de samenhang van de beschermde gebieden bedreigt en 
onherstelbare schade kan toebrengen aan de biodiversiteit in deze gebieden. Volgens 
indieners hebben de Roemeense autoriteiten geen strategische milieueffectrapportage 
uitgevoerd en zijn er geen studies gemaakt van bijvoorbeeld de vogeltrekpatronen of de 
vleermuizenpopulaties. Ook zijn de verschillende habitats niet in kaart gebracht. Indieners 
vragen om opschorting/stopzetting van alle werkzaamheden en de uitgifte van 
bouwvergunningen tot er een strategische MER is uitgevoerd en gepubliceerd, en er geschikte 
plekken voor windturbines zijn aangewezen op basis van de MER. Voorts verzoeken zij het 
Europees Parlement de Roemeense milieuminister te vragen uit te leggen welke stappen hij 
onderneemt om ervoor te zorgen dat het Natura 2000-netwerk in de regio Dobrogea geen 
schade ondervindt van de windenergieprojecten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 juni 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 september 2011.

De opmerkingen van de Commissie

De Commissie heeft een aantal klachten ontvangen met betrekking tot de bouw van 
windparken in de Roemeense regio Dobrogea. Naar aanleiding van de beoordeling door de 
Commissie van de door indieners verstrekte informatie zijn er voor bepaalde Natura 2000-
gebieden inbreukprocedures ingeleid en wordt er nader onderzoek gedaan voor andere 
gebieden die invloed ondervinden van de windparken. Derhalve zijn de volgende procedures 
aangespannen:

 Lopende inbreukprocedures met betrekking tot het effect van windparken op 
ROSPA0073 Macin-Niculitel en ROSCI0123 Muntii Macinului;

 Vooronderzoeken met betrekking tot het effect van windparken op ROSPA 0031 Delta 
Dunarii en Complexul Raxim-Sinoie, ROSPA0091 Padurea Babadag, ROSPA0100 
Stepa Casimcea en ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean.

De Commissie volgt de inbreukprocedures en de vooronderzoeken met betrekking tot het 
effect van de bouw van windparken in bovengenoemde Natura 2000-gebieden, en analyseert 
tevens de toepassing van de communautaire milieuwetgeving, met name de toepassing van 
Richtlijn 85/337/EEG1 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten (de MER-richtlijn), inclusief de cumulatieve criteria als vastgelegd in 
bijlage III, punt 1 van de MER-richtlijn, alsmede de toepassing van artikel 6, lid 3 en artikel 7 
van Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna2.

Wat betreft de nationale middelen die de betrokken leden van het publiek ter beschikking 
staan om de materiële of formele rechtmatigheid van enig besluit, handelen of nalaten aan te 
vechten, bepaalt artikel 10 bis van de MER-richtlijn dat het de lidstaten zijn die "[ervoor] 
zorgen […] dat, in overeenstemming met het toepasselijke nationale rechtsstelsel, leden van 
het betrokken publiek die a) een voldoende belang hebben, dan wel b) stellen dat inbreuk is 
gemaakt op een recht, wanneer het bestuursprocesrecht van een lidstaat dit als voorwaarde 
stelt, in beroep kunnen gaan bij een rechtbank of een ander bij wet ingesteld onafhankelijk 
orgaan om de materiële of formele rechtmatigheid van enig besluit, handelen of nalaten […] 
aan te vechten". Daarnaast is in artikel 9, leden 2 en 4 van het Verdrag van Aarhus3 bepaald 
dat de herzieningsprocedure voorziet "in passende en doeltreffende middelen, met inbegrip 
van, zo nodig, een dwangmiddel tot rechtsherstel". Bijgevolg kunnen de betrokken leden van 
het publiek, met inbegrip van NGO's, overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 bis, derde 
alinea, in beroep gaan en aandringen op de inzet van dwangmiddelen tot rechtsherstel bij een 
nationale rechtbank of andere bij wet ingestelde onafhankelijke organen.

                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985.
2 PB L 206 van 22.7.1992.
3 Besluit van de Raad van 17 februari 2005 betreffende het sluiten, namens de Europese Gemeenschap, van het 
Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden.
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Conclusie

De Commissie neemt passende maatregelen om een onderzoek in te stellen naar de 
vermeende inbreuken op de communautaire milieuwetgeving.


