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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1593/2009 του Metodie Nicoară, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
προβλήματα που αφορούν τη διαδρομή που επελέγη για την παρακαμπτήριο 
Caransebeş (Ρουμανία) στο πλαίσιο των προγραμματισμένων βελτιωτικών 
έργων στον δρόμο DN 6 που ενώνει την πόλη Drobeta Turnu Severin με την 
επαρχία Lugoj (Ρουμανία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαφωνεί με τη διαδρομή που επέλεξαν οι ρουμανικές αρχές για την 
παρακαμπτήριο Caransebeş στην κοινότητα Buchin σε σχέση με τις προγραμματισμένες 
βελτιώσεις στον δρόμο DN 6, ο οποίος συνδέει την πόλη Drobeta Turnu Severin με την 
επαρχία Lugoj. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι το ένα χιλιόμετρο του προγραμματισμένου δρόμου θα 
διέρχεται από καλλιεργήσιμες εκτάσεις που βρίσκονται κοντά σε οικοδομήσιμη περιοχή και 
ότι η λύση που επελέγη δεν είναι η πλέον ικανοποιητική καθώς δεν λαμβάνει υπόψη το 
υφιστάμενο οδικό δίκτυο και τον προγραμματισμένο αυτοκινητόδρομο Arad –
Βουκουρεστίου. Ο αναφέρων επισημαίνει επίσης ότι η προγραμματισμένη διαδρομή θα 
υποβαθμίσει τις δυνατότητες των εν λόγω καλλιεργήσιμων εκτάσεων και θεωρεί ότι η 
αποζημίωση που παρέχεται για την απαλλοτρίωση των εκτάσεων προς το δημόσιο συμφέρον 
είναι υπερβολικά χαμηλή (10 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο). Ως εκ τούτου, ζητεί να παρέμβει 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις ρουμανικές αρχές προκειμένου να διενεργηθεί ακριβής 
αξιολόγηση των πιθανών επιλογών για τη διόρθωση της κατάστασης, δεδομένου ότι για τα 
προγραμματισμένα έργα βελτίωσης στον DN 6 διατίθεται κοινοτική χρηματοδότηση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Φεβρουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Ο αναφέρων εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τη διαδρομή που επελέγη για την 
παρακαμπτήριο Caransebeş, η οποία αποτελεί τμήμα του ευρύτερου έργου για την 
αποκατάσταση της εθνικής οδού (DN) αριθ. 6, στη Ρουμανία.

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται ότι το συγκεκριμένο οδικό έργο θα πλήξει ορισμένες ιδιοκτησίες 
που βρίσκονται εντός της περιοχής στην οποία επιτρέπεται η οικοδόμηση στην κοινότητα 
Buchin. Φαίνεται ότι προβλέπεται η υποχρεωτική αγορά της έκτασης από τον φορέα 
ανάπτυξης (ρουμανική εθνική εταιρεία αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών ΑΕ) για την 
παρακαμπτήριο σύνδεση με την DN 6, στο έδαφος της κοινότητας Buchin. Ο αναφέρων 
επισημαίνει τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει η προβλεπόμενη οδός στην αξία της γης, 
ενώ η αποζημίωση για την απώλεια ιδιοκτησίας θεωρείται πολύ χαμηλή. Υπογραμμίζει την 
ύπαρξη άλλων πιθανών εναλλακτικών λύσεων που συνεπάγονται μικρότερη κοινωνική ζημία 
(μια υφιστάμενη οδός που θα μπορούσε να διασφαλίσει τη σύνδεση της DN 6 με την 
προτεινόμενη παρακαμπτήριο).

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή εξέτασε τις πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων υπό το πρίσμα της 
νομοθεσίας της ΕΕ που θα μπορούσε να ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία ΕΠΕ), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
97/11/ΕΚ2 και την οδηγία 2003/35/ΕΚ3, προβλέπει ότι τα σχέδια που, ιδίως, λόγω της φύσης, 
του μεγέθους ή της θέσης τους, μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, 
υποβάλλονται σε εκτίμηση όσον αφορά τις επιπτώσεις τους πριν δοθεί η άδεια (άρθρο 2, 
παράγραφος 1). Η οδηγία ΕΠΕ κάνει διάκριση μεταξύ των αποκαλούμενων έργων του 
παραρτήματος I, τα οποία πρέπει πάντοτε να υποβάλλονται σε διαδικασία ΕΠΕ, και των 
έργων του παραρτήματος II, για τα οποία τα κράτη μέλη εκτιμούν την πιθανότητα σοβαρών 
επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. Η εκτίμηση αυτή μπορεί να γίνεται επί τη βάσει κατά 
περίπτωση εξέτασης, με τον καθορισμό κατωτάτων ορίων ή συγκεκριμένων κριτηρίων, ή με 
συνδυασμό των μεθόδων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά κριτήρια επιλογής του 
παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας.
Τα οδικά έργα εμπίπτουν στο καθεστώς της οδηγίας ΕΠΕ. Κατά συνέπεια, η ΕΠΕ είναι 
υποχρεωτική για:
 έργα κατασκευής αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας –·παράρτημα I, 

σημείο 7, στοιχείο β), και
 έργα κατασκευής νέων οδών με τέσσερις και άνω λωρίδες κυκλοφορίας, ή ευθυγράμμιση 

ή/και διαπλάτυνση υφιστάμενων οδών δύο το πολύ λωρίδων κυκλοφορίας ώστε να 
δημιουργηθούν τέσσερις και άνω λωρίδες, όταν το νέο ή ευθυγραμμισμένο ή/και διευρυμένο 

                                               
1 ΕΕ L 175 της 05.07.1985, σ. 40.
2 ΕΕ L 73 της 14.03.1997, σ. 5.
3 ΕΕ L 156 της 25.06.2003, σ. 17.
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αυτό τμήμα της οδού πρόκειται να έχει συνεχές μήκος από 10 km και άνω –·παράρτημα Ι, 
σημείο 7, στοιχείο γ).

Άλλα οδικά έργα που δεν παρατίθενται στο παράρτημα Ι της οδηγίας εμπίπτουν στο 
παράρτημα II, σημείο 10, στοιχείο ε), «κατασκευή οδών» (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα Ι). Όπως περιγράφεται ανωτέρω, για τα έργα που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα II, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να προβαίνουν σε διαδικασία 
«διαλογής», εάν τα εν λόγω έργα ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, 
περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η διεξαγωγή ΕΠΕ.

Όταν διεξάγεται ΕΠΕ, πρέπει να πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με το κοινό, τις 
περιβαλλοντικές και άλλες αρχές. Η απόφαση για την έγκριση άδειας έργου πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη την έκβαση των διαβουλεύσεων αυτών, καθώς και τις πληροφορίες που 
παρέχει ο κύριος του έργου στις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της διαδικασίας ΕΠΕ. Τέλος, η 
απόφαση να χορηγηθεί η άδεια ή να απορριφθεί η σχετική αίτηση πρέπει να τίθεται στη 
διάθεση του κοινού.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η απόφαση σχετικά με την επιλογή της διαδρομής της οδού πρέπει να 
ληφθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ΕΠΕ. Αυτή η διαδικασία πρέπει να βοηθήσει 
τις αρμόδιες αρχές να λάβουν την πλέον αντικειμενική και διάφανη απόφαση σχετικά με την 
προτεινόμενη οδό.

Το έργο «Αποκατάσταση του τμήματος Drobeta Turnu Severin – Lugoj της εθνικής οδού 
αριθ. 6 (2η φάση του έργου Craiova-Lugoj) που βρίσκεται στις περιοχές Oltenia και Banat 
στη Ρουμανία», συμπεριλαμβανομένης της παρακαμπτηρίου Caransebeş, χρηματοδοτείται 
μέσω του πρώην προγράμματος ISPA (νυν Ταμείο Συνοχής). Περιλαμβάνει τη βελτίωση 163 
περίπου χιλιομέτρων οδικού δικτύου και την κατασκευή νέων τμημάτων μήκους 31 
χιλιομέτρων. Ο φορέας ανάπτυξης του συγκεκριμένου έργου είναι η ρουμανική εθνική 
εταιρεία αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών ΑΕ, που υπάγεται στο Υπουργείο Μεταφορών 
και Υποδομών.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο έργο υποβλήθηκε σε διαδικασία ΕΠΕ, η 
οποία πραγματοποιήθηκε από τον Οκτώβριο του 2006 έως τον Νοέμβριο του 2007, 
συμπεριλαμβανομένης μιας φάσης δημόσιας διαβούλευσης. Η άδεια ΕΠΕ για το τμήμα της 
διαδρομής για το οποίο γίνεται λόγος στην παρούσα αναφορά εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 
2007.
Πρέπει να τονιστεί ότι η σχεδίαση ενός έργου και η επιλογή συγκεκριμένης εναλλακτικής 
λύσης παραμένει αρμοδιότητα του σχετικού κράτους μέλους το οποίο οφείλει να διασφαλίσει 
τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ.

Πρέπει επίσης να υπογραμμισθεί ότι η αρμοδιότητα για την ορθή εφαρμογή του δικαίου της 
ΕΕ εναπόκειται πρωτίστως στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή δεν έχει καμία δικαιοδοσία, δυνάμει 
της Συνθήκης, να υποκαθιστά τις αρχές των κρατών μελών στις δραστηριότητες χωροταξικού 
σχεδιασμού τους και στις αποφάσεις τους όσον αφορά, παραδείγματος χάριν, τη χορήγηση 
άδειας για το εν λόγω οδικό έργο.

Συμπεράσματα

Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, η Επιτροπή δεν δύναται να διαπιστώσει 
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παραβίαση της οδηγίας ΕΠΕ στην προκειμένη περίπτωση. Εάν οι αναφέροντες προσκομίσουν 
νέα και λεπτομερή στοιχεία, καθώς και σημαντικά τεκμήρια για την εικαζόμενη μη 
συμμόρφωση προς τους νόμους της ΕΕ που θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να αξιολογήσει τα 
νομοθετικά ζητήματα που αφορούν την προαναφερθείσα οδηγία, η Επιτροπή θα μπορούσε 
ενδεχομένως να διερευνήσει περαιτέρω το εν λόγω ζήτημα.
Τέλος, όσον αφορά την απαλλοτρίωση ιδιωτικής ιδιοκτησίας και τη διασφάλιση επαρκούς 
οικονομικής αποζημίωσης, πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για ζητήματα που δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ· συνεπώς, η Επιτροπή δεν διαθέτει 
αρμοδιότητα να παρέμβει. Τα ζητήματα που εγείρει ο αναφέρων εν προκειμένω καλύπτονται 
από τη νομοθεσία του σχετικού κράτους μέλους και το πρωτόκολλο 1 στην ευρωπαϊκή 
Σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου. Εάν ο αναφέρων επιθυμεί να τα αμφισβητήσει, μπορεί 
να κάνει χρήση των μέσων προσφυγής που προβλέπονται στη ρουμανική νομοθεσία.


