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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0262/2011, którą złożyło Rumuńskie Towarzystwo Ornitologiczne 
wraz z organizacją pozarządową „Koalicja Natura 2000 – Rumunia”, 
w imieniu 55 rumuńskich organizacji pozarządowych, w sprawie 
potencjalnego wpływu na obszary Natura 2000 parku wiatrowego w regionie 
Dobrudża w południowo-wschodniej Rumunii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odnoszą się do planów budowy dużego parku wiatrowego (2300 turbin 
wiatrowych) w regionie Dobrudża w południowo-wschodniej Rumunii. Około 60 do 70% 
turbin ma zostać zlokalizowanych na obszarach Natura 2000 lub w ich pobliżu. Składający 
petycję uważają, że skumulowany wpływ takiego zakrojonego na dużą skalę przedsięwzięcia 
zagraża spójności obszarów chronionych i może nieodwracalnie zniszczyć ich różnorodność 
biologiczną. Według składających petycję władze rumuńskie nie sporządziły sprawozdania na 
temat strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Nie przeprowadzono na przykład 
badań dotyczących wzorców migracyjnych populacji nietoperzy, nie sporządzono też map 
różnych siedlisk. Składający petycję zwracają się o zawieszenie/wstrzymanie wszystkich 
działań oraz pozwoleń budowlanych do czasu sporządzenia i opublikowania sprawozdania na 
temat strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a także określenia odpowiedniej 
lokalizacji turbin wiatrowych na podstawie tej oceny. Następnie wzywają oni Parlament 
Europejski do wystąpienia do rumuńskiego ministra środowiska z zapytaniem, jakie 
podejmuje on działania w celu dopilnowania, by sieć Natura 2000 w regionie Dobrudża nie 
została zniszczona przez przedsięwzięcia z zakresu energii wiatrowej.

2. Dopuszczalność

Petycję uznana została za dopuszczalną dnia 6 czerwca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 września 2011 r.

Uwagi Komisji

Komisja otrzymała szereg petycji dotyczących budowy farm wiatrowych w rejonie Dobrudży 
w Rumunii. Komisja przeprowadziła ocenę informacji dostarczonych przez składających 
petycje i wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego w odniesieniu do niektórych obszarów Natura 2000 oraz wstępne 
postępowanie wyjaśniające w sprawie innych obszarów rzekomo narażonych na wpływ farm 
wiatrowych. W związku z tym prowadzone są obecnie następujące postępowania:

 postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
dotyczące wpływu farm wiatrowych na obszary ROSPA0073 Macin-Niculiţel i 
ROSCI0123 Munţii Macinului;

 wstępne postępowanie wyjaśniające dotyczące wpływu farm wiatrowych na obszary 
ROSPA0031 Delta Dunarii i Complexul Raxim-Sinoie, ROSPA0091 Pădurea 
Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea i ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean.

Oprócz obu postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz 
wstępnego postępowania wyjaśniającego dotyczącego wpływu budowy farm wiatrowych na 
obszarach Natura 2000, o których mowa powyżej, Komisja przeprowadza również analizę 
stosowania prawa ochrony środowiska UE, w szczególności stosowania dyrektywy 
85/337/EWG1w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko naturalne („dyrektywa OOŚ”), włączając w to kryteria 
łączne określone w pkt 1 załącznika III do dyrektywy OOŚ, a także stosowania art. 6 ust. 3 i 
art. 7 dyrektywy 92/34/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i 
flory2.

W odniesieniu do krajowych środków dostępnych dla członków zainteresowanej społeczności 
w celu zakwestionowania materialnej i proceduralnej legalności decyzji, aktów lub zaniechań 
art. 10a dyrektywy OOŚ stanowi, że to państwa członkowskie zapewniają, że zgodnie z 
odnośnym krajowym systemem prawnym, członkowie zainteresowanej społeczności: a) 
mający wystarczający interes lub ewentualnie, b) podnoszący wadliwość prawa, gdy 
administracyjne procedury prawne państwa członkowskiego wymagają tego jako warunku 
koniecznego, mają dostęp do procedury odwoławczej przed sądem lub innym niezależnym i 
bezstronnym organem ustanowionym przez prawo, by zakwestionować materialną i 
proceduralną legalność decyzji, aktów lub zaniechań, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 
dyrektywy dotyczących udziału społeczeństwa. Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 2 i 4 konwencji z 
Aarhus3 środki odwoławcze przewidują odpowiednie i prawnie skuteczne środki zaradcze, 
włączając w to, jeśli okaże się to potrzebne, wstrzymanie wykonania kwestionowanego 
działania. W związku z tym zaangażowani przedstawiciele społeczeństwa, w tym organizacje 
pozarządowe, zgodnie z tym, co przewidziano w art. 10a ust. 3, mogą ubiegać się o 

                                               
1Dz.U. L 175 z 5.7.1985.
2Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
3Przyjęta przez Wspólnotę Europejską decyzją Rady 2005/370/WE z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia Konwencji o 
dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach 
dotyczących środowiska.



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

PL

odszkodowanie i wnieść o wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania przed sądem 
krajowym lub innymi niezależnymi organami ustanowionymi przez prawo.

Wniosek

Komisja przedsiębierze odpowiednie środki w celu zbadania domniemanych naruszeń 
przepisów prawa ochrony środowiska UE.


