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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0262/2011, adresată de Societatea Ornitologică Română și de 
Coaliția ONG Natura 2000 România, în numele a 55 de ONG-uri românești, 
privind efectele pe care construcția unui parc eolian în regiunea Dobrogea, 
din sud-estul României, le-ar putea avea asupra siturilor din rețeaua 
Natura 2000

1. Rezumatul petiției

Petiționarii informează cu privire la proiectele de construcție a unei mari ferme eoliene (2 300 
de instalații eoliene) în regiunea Dobrogea din sud-estul României. Aproximativ 60 – 70 % 
din instalațiile eoliene urmează să fie amplasate pe siturile din rețeaua Natura 2000 sau în 
apropierea acestora. Petiționarii susțin că anvergura proiectului, date fiind efectele cumulate, 
amenință coeziunea dintre zonele protejate și poate afecta iremediabil biodiversitatea din 
aceste zone. Petiționarii susțin că autoritățile române nu au întocmit o evaluare strategică de 
mediu și că nu s-au efectuat, de exemplu, modele de simulare a migrației păsărilor sau a 
populațiilor de lilieci. Nu au fost efectuate studii ale tiparelor migratoare ale populațiilor de 
lilieci, de exemplu, și nici nu s-au inventariat diferitele habitate existente. Petiționarii solicită 
sistarea/oprirea tuturor activităților și stoparea eliberării de autorizații de construcție până în 
momentul întocmirii și publicării unei ESM și a indicării pe baza ESM a locațiilor adecvate 
pentru amplasarea turbinelor eoliene. Aceștia solicită, de asemenea, Parlamentului European 
să îi ceară ministrului mediului român să expună demersurile făcute pentru a se asigura că 
rețeaua Natura 2000 din regiunea Dobrogea nu este afectată de proiectele de energie eoliană.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 iunie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 septembrie 2011
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Observațiile Comisiei

Comisia a primit o serie de plângeri referitoare la evoluția parcului eolian în regiunea 
Dobrogea, România. Evaluarea de către Comisie a informațiilor furnizate de către reclamanți 
a condus la inițierea unei proceduri privind încălcarea dreptului comunitar pentru anumite 
situri Natura 2000 și la investigații suplimentare preliminare pentru alte situri despre care se 
presupune că sunt afectate de parcurile eoliene. Astfel, sunt în curs de desfășurare următoarele
proceduri:

 proceduri în curs privind încălcarea dreptului comunitar în ceea ce privește impactul 
parcurilor eoliene asupra ROSPA 0073 Măcin-Niculițel și ROSCI 0123 Munții 
Măcinului;

 investigații preliminare referitoare la impactul parcurilor eoliene asupra ROSPA 0031 
Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie, ROSPA 0091 Pădurea Babadag, ROSPA 
0100 Stepa Casimcea și ROSCI 0201 Podișul Nord Dobrogean.

Urmărind atât procedurile de încălcare a dreptului comunitar, cât și investigațiile preliminare 
cu privire la impactul dezvoltării parcurilor eoliene asupra siturilor Natura 2000 menționate 
mai sus, Comisia analizează, de asemenea, punerea în aplicare a legislației UE privind mediul, 
în special punerea în aplicare a Directivei 85/337/CEE1 privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului (Directiva EIA), inclusiv criteriile cumulative 
prevăzute la punctul I din anexa III la Directiva EIA, precum și aplicarea articolului 6 
alineatul (3) și a articolului 7 din Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor 
naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică2.

În ceea ce privește mijloacele naționale pentru contestarea legalității de fond sau de procedură 
a deciziilor, acțiunilor sau omisiunilor de către cetățenii interesați, articolul 10 litera (a) din 
Directiva EIA prevede că statele membre sunt cele care „se asigură, în conformitate cu 
sistemul legislativ intern aplicabil, că membrii publicului interesat: (a) care au un interes 
suficient sau (b) care pretind încălcarea unui drept, atunci când procedurile de drept 
administrativ al unui stat membru impun această condiție preliminară, au acces la o cale de 
atac în fața unei instanțe judiciare sau unui organism independent sau imparțial instituit în 
conformitate cu legea, prin care este contestată legalitatea de fond sau de procedură a 
deciziilor, a acțiunilor sau a omisiunilor”. În plus, în conformitate cu articolul 9 alineatele (2) 
și (4) din Convenția de la Aarhus3, procedura de revizuire „prevede căi de atac adecvate și 
eficiente, inclusiv prin măsuri provizorii, după caz”. Prin urmare, cetățenii interesați, inclusiv 
ONG-urile, pot solicita despăgubiri și pot cere măsuri provizorii în fața unei instanțe naționale 
de drept sau a altor organisme independente stabilite prin lege, astfel cum este prevăzut la 
articolul 10a alineatul (3).

Concluzie

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985.
2 JO L 206, 22.7.1992.
3 Aprobată de Comunitatea Europeană prin Decizia 2005/370/CE a Consiliului din 17 februarie 2005 privind 
încheierea unei convenții privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la 
justiție în domeniul mediului.
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Comisia ia măsurile corespunzătoare pentru a investiga presupusele încălcări ale legislației 
UE privind mediul.


