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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1593/2009 af Metodie Nicoară, rumænsk statsborger, om problemer i 
forbindelse med den valgte rute til Caransebeşomfartsvejen som en del af de 
planlagte forbedringer af vej DN 6 mellem Drobeta Turnu Severin og Lugoj, 
Rumænien

1. Sammendrag

Andrageren forholder sig kritisk til de rumænske myndigheders valg af rute til 
Caransebeşomfartsvejen i Buchin i forbindelse med de planlagte forbedringer af vej DN 6 
mellem Drobeta Turnu Severin og Lugoj. Andrageren hævder, at en km af den planlagte vej 
vil krydse landbrugsjord i nærheden af et bebygget område, og at den valgte løsning ikke er 
tilfredsstillende, eftersom den ikke tager hensyn til det eksisterende vejnet og den planlagte 
motorvej mellem Arad og Bukarest. Andrageren anfører endvidere, at den planlagte rute vil 
have en indvirkning på den berørte landbrugsjord og mener, at erstatningen for den 
eksproprierede ejendom i offentlighedens interesse er latterligt lav (10 euro pr. m2). Han 
anmoder derfor Europa-Parlamentet om at rette henvendelse til de rumænske myndigheder 
med henblik på at foretage en nøjagtig vurdering af mulige alternativer for dermed at afhjælpe 
situationen, eftersom fællesskabsmidler er øremærket til de planlagte forbedringer af vej DN 
6.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. februar 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010.

"Andrageren er bekymret over valget af rute til Caransebeşomfartsvejen, der skal anlægges 



PE452.716v01-00 2/3 CM\838839DA.doc

DA

som led i en større istandsættelse af hovedvej (NR) nr. 6 i Rumænien.

Andrageren indvender, at vejprojektet vil berøre flere ejendomme beliggende i det tilladte 
byggeområde i Buchin kommune. Tilsyneladende er den eksproprierede ejendom til fordel for 
bygherren (Romanian National Company of Motorways and National Roads S.A.) afsat til 
omfartsvejens tilslutning til NR 6 på Buchin kommunens område. Andrageren fremhæver den 
planlagte motorvejs negative indvirkning på grundværdien og mener, at erstatningen for tab af 
ejendom er meget lav. Han fremhæver, at der findes mulige alternativer, der vil have færre 
sociale skadevirkninger (en eksisterende vej, der kunne sikre forbindelsen mellem NR 6 og 
den planlagte omfartsvej).

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen har gennemgået andragerens oplysninger i lyset af den EU-lovgivning, som 
skønnes at være gældende i denne sag.

Direktiv 85/337/EØF1 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på 
miljøet, som ændret ved direktiv 97/11/EF2 og direktiv 2003/35/EF3 (VVM-direktivet), 
fastslår, at projekter, der sandsynligvis får en væsentlig indvirkning på miljøet i kraft af bl.a. 
deres natur, størrelse og beliggenhed, skal gøres til genstand for en vurdering af deres 
indvirkninger på miljøet (artikel 2, stk. 1). I VVM-direktivet skelnes der mellem såkaldte 
bilag I-projekter, som altid skal underkastes en VVM-procedure, og bilag II-projekter, hvor 
medlemsstaterne skal kortlægge de sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet. Denne 
kortlægning kan ske ved at undersøge hvert enkelt tilfælde, ved at fastsætte grænseværdier eller 
kriterier eller ved hjælp af en kombination af disse metoder, idet der tages hensyn til de relevante 
udvælgelseskriterier i direktivets bilag III.

Vejprojekter er omfattet af VVM-direktivets bestemmelser. Følgelig er en VVM-procedure 
obligatorisk i forbindelse med:

 anlæg af motorveje og motortrafikveje - bilag I, punkt 7, litra b), og

 anlæg af nye veje med mindst fire kørebaner eller udretning og/eller udvidelse af en 
eksisterende vej med højst to kørebaner med henblik på anlæg af mindst fire kørebaner, hvis 
en sådan ny vej eller et således udrettet og/eller udvidet vejafsnit har en ubrudt længde på 
mindst 10 km - bilag I, punkt 7, litra c).

Andre vejprojekter, der ikke er opført i bilag I til direktivet, hører under bilag II, punkt 10, 
litra e): Bygning af veje (projekter, som ikke er omfattet af bilag I). Som nævnt ovenfor skal 
medlemsstaternes kompetente myndigheder i forbindelse med projekter, der er anført i bilag 
II, foretage en "screening", hvis de kan have væsentlige indvirkninger på miljøet, i hvilket 
tilfælde der skal gennemføres en VVM-procedure.

Når der gennemføres en VVM-procedure, skal offentligheden, miljømyndighederne og andre 
myndigheder høres. I beslutningen om at give byggetilladelse bør der tages hensyn til 

                                               
1 EFT L 175 af 5.7. 1985, s. 40.
2 EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5.
3 EUT L 156 af 25.6.2003, s.17.
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resultaterne af sådanne høringer samt entreprenørens oplysninger til de ansvarlige 
myndigheder som led i VVM-proceduren. Endelig skal offentligheden underrettes om 
beslutningen om at give eller afslå byggetilladelse.

Kommissionen mener, at beslutningen om vejens linjeføring bør træffes, efter at VVM-
proceduren er afsluttet. Denne procedure kan bidrage til, at de kompetente myndigheder kan 
træffe den mest objektive og gennemskuelige beslutning om den foreslåede vej.

Projektet "Rehabilitation of the section Drobeta Turnu Severin-Lugoj on the national road no 
6 (2nd phase of Craiova-Lugoj) located in Oltenia and Banat, in Romania", herunder 
Caransebeşomfartsvejen, finansieres gennem det tidligere ISPA-program (nu 
Samhørighedsfonden). Projektet omfatter istandsættelse af ca. 163 km vej og anlæg af 31 km 
nye vejafsnit. Projektets bygherre er Romanian National Company of Motorways and 
National Roads S.A., som handler på vegne af ministeriet for transport og infrastruktur. 

Det er vigtigt at bemærke, at nærværende projekt gennemgik en VVM-procedure i perioden 
fra oktober 2006 til november 2007, i hvilken forbindelse der blev afholdt en offentlig høring. 
VVM-tilladelsen til anlæg af det vejafsnit, der henvises til i dette andragende, blev udstedt i 
november 2007.  

Det skal understreges, at udformningen af projektet og valget af et specifikt alternativ hører 
under ansvarsområdet for den relevante medlemsstat, som også skal sikre, at det er i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Det skal endvidere understreges, at det primært er medlemsstaternes ansvar at gennemføre 
EU-lovgivningen korrekt. Kommissionen har ikke traktatmæssige beføjelser til at overtage 
medlemsstaternes myndigheders planlægning af aktiviteter eller beslutningstagning, 
eksempelvis vedrørende godkendelsen af dette vejprojekt.

Konklusion

Kommissionen kan ikke på grundlag af de foreliggende oplysninger påvise en overtrædelse af 
VVM-direktivet i nærværende sag. Hvis andragerne tilvejebringer nye og detaljerede 
oplysninger samt omfattende beviser for den påståede manglende overholdelse af EU-
lovgivningen, der gør Kommissionen i stand til at vurdere de retlige spørgsmål i henhold til 
ovenstående EU-direktiv, vil Kommissionen overveje at undersøge sagen nærmere.

Endelig skal det i forbindelse med ekspropriering af en privat ejendom og fastlæggelse af 
passende økonomisk kompensation bemærkes, at disse forhold ikke henhører under EU-
lovgivningens anvendelsesområde, hvorfor Kommissionen ikke har beføjelse til at gribe ind. 
De spørgsmål, som andrageren rejser i denne forbindelse, er reguleret af lovgivningen i den 
pågældende medlemsstat samt af protokol 1 til den europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder. Hvis andrageren ønsker at bestride disse spørgsmål, kan han benytte sig 
af de klagemuligheder, der er fastsat i rumænsk lovgivning."


