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Betreft: Verzoekschrift 1593/2009, ingediend door Metodie Nicoară (Roemeense 
nationaliteit), over problemen met betrekking tot het gekozen traject voor de 
randweg om de stad Caransebeş (Roemenië) in het kader van het project ter 
verbetering van de nationale weg 6 Drobeta Turnu Severin – Lugoj 
(Roemenië)

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener bekritiseert de door de Roemeense autoriteiten gekozen variant voor de randweg om 
de stad Caransebeş via de gemeente Buchin in het kader van het project ter verbetering van de 
nationale weg 6 Drobeta Turnu Severin – Lugoj. Indiener stelt dat het project voorziet in de 
aanleg van een kilometer weg door een stuk landbouwgrond dat is gelegen binnen de 
bebouwde kom van de gemeente. Indiener is van mening dat de gekozen oplossing niet de 
beste is en dat er geen rekening wordt gehouden met het bestaande wegennet en het project 
voor de aanleg van de autosnelweg Arad – Boekarest. Indiener geeft tevens aan dat het 
gekozen traject de mogelijkheden om het betreffende stuk landbouwgrond te verkopen 
aantast; hij vindt dat de schadevergoeding die door de staat zal worden gegeven wegens 
onteigening voor het openbaar belang belachelijk laag zal zijn (tien euro per vierkante meter). 
Indiener verzoekt het Europees Parlement om te interveniëren bij de Roemeense autoriteiten 
om te komen tot een juiste afweging van de mogelijke opties en een correctie van de situatie, 
gezien het feit dat het project ter verbetering van de DN 6 wordt gefinancierd uit Europese 
middelen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 februari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010.

Indiener geeft uiting aan zijn zorgen over de gekozen variant voor de randweg om 
Caransebeş, die deel uitmaakt van een groter project ter verbetering van nationale weg 6 in 
Roemenië.

Indiener maakt er bezwaar tegen dat dit wegenproject enkele eigendommen zal aantasten in 
het gebied van de gemeente Buchin waar bebouwing is toegestaan. Het plan voor de 
randwegverbinding met nationale weg 6 lijkt te voorzien in verplichte aankoop van land op 
het grondgebied van de gemeente Buchin, ten gunste van de initiatiefnemer (De Roemeense 
Nationale Onderneming voor snelwegen en nationale wegen). Indiener wijst op de negatieve 
gevolgen van de geplande weg voor de waarde van het land. De schadevergoeding voor het 
verlies van eigendom wordt als zeer laag beschouwd. Hij vestigt de aandacht op het bestaan 
van mogelijke alternatieven die minder maatschappelijke schade tot gevolg zullen hebben 
(een bestaande weg warmee nationale weg 6 met de voorgestelde randweg kan worden 
verbonden).

Commentaar van de Commissie op de argumenten in het verzoekschrift

De Commissie heeft de door indiener verstrekte gegevens onderzocht in het kader van de EU-
wetgeving die op dit geval van toepassing zou kunnen zijn.
Richtlijn 85/337/EEG1 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten, als gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG2 en Richtlijn 2003/35/EG3 (de 
MEB-Richtlijn), bepaalt dat de projecten die een aanzienlijk milieueffect kunnen hebben, 
met name gezien hun aard, omvang of ligging, worden onderworpen aan een beoordeling 
van die effecten [artikel 2, lid 1]. In de MEB-richtlijn wordt onderscheid gemaakt tussen 
projecten uit bijlage I, ten aanzien waarvan altijd een MEB-procedure moet worden 
doorlopen, en projecten uit bijlage II, ten aanzien waarvan de lidstaten de waarschijnlijk 
belangrijke milieu-effecten vaststellen.  Deze vaststelling kan geschieden door middel van een 
onderzoek per geval, door het bepalen van drempelwaarden of criteria of een combinatie van 
deze methoden, waarbij rekening wordt gehouden met de relevante selectiecriteria in Bijlage 
III van de Richtlijn.
Wegenbouwprojecten vallen binnen de werkingssfeer van de MEB-Richtlijn. Bijgevolg is een 
milieueffectbeoordeling verplicht voor:
 Aanleg van autosnelwegen en autowegen – bijlage I, lid 7, onder b); en
 Aanleg van nieuwe wegen met vier of meer rijstroken, of verlegging en/of verbreding van 

bestaande wegen met twee rijstroken of minder tot wegen met vier of meer rijstroken, 
wanneer de nieuwe weg, het verlegde en/of verbrede weggedeelte een ononderbroken 
lengte van 10 km of meer heeft – bijlage I, lid 7, onder c).

Andere wegenprojecten die niet in bijlage I van de richtlijn worden vermeld, zijn opgenomen 

                                               
1  PB L 175 van 05.07.85, blz. 40.
2  PB L 73 van 14.03.97, blz. 5.
3  PB L 156 van 25.06.03, blz. 17.
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in bijlage II, lid 10, onder e) aanleg van wegen (niet onder bijlage I vallende projecten).  Zoals 
hierboven beschreven moeten projecten die zijn opgenomen in bijlage II door de bevoegde 
autoriteiten worden 'gescreend', als ze waarschijnlijk significante gevolgen hebben voor het 
milieu, in welk geval een milieueffectbeoordeling is vereist.

Wanneer er een milieueffectbeoordeling wordt uitgevoerd, moeten het publiek en milieu-
instanties, alsmede andere instanties, worden geraadpleegd. Bij het besluit houdende 
goedkeuring moet rekening worden gehouden met dit raadplegingsproces en met de 
informatie die de ontwikkelaar in het kader van de milieueffectbeoordeling aan de bevoegde 
autoriteiten heeft gegeven. Ten slotte moet het besluit om al of niet toestemming voor de 
ontwikkeling te geven openbaar worden gemaakt.

De Commissie is van mening dat het besluit over de keuze van de variant voor de weg na 
afronding van de milieueffectbeoordeling moet worden genomen. Deze procedure moet ertoe 
bijdragen dat de bevoegde autoriteiten de meest objectieve en transparante keuze over de 
voorgestelde weg maken.

Het project ter ‘Verbetering van het gedeelte Drobeta Turnu Severin –Lugoj op nationale weg 
6 (tweede fase van Craiova-Lugoj), gelegen in Oltenia en Banat, in Roemenië,' met inbegrip 
van de randweg om Caransebeş, wordt gefinancierd via het voormalige ISPA-programma (nu 
Cohesiefonds). Het gaat om een verbetering van ongeveer 163 kilometer weg en de aanleg 
van nieuwe gedeelten met een lengte van 31 kilometer. De initiatiefnemer van dit project is de 
Roemeense Nationale Onderneming voor snelwegen en nationale wegen, die onder gezag 
staat van het ministerie van Vervoer en Infrastructuur.
Het is van belang op te merken dat het project is onderworpen aan een 
milieueffectbeoordelingsprocedure, die tussen oktober 2006 en november 2007 is uitgevoerd, 
waarbij ook sprake was van openbare raadpleging. In november 2007 werd uit hoofde van de 
milieueffectbeoordeling toestemming afgegeven voor het deel dat in dit verzoekschrift aan de 
orde is.

Er dient op te worden gewezen dat de lidstaat in kwestie verantwoordelijk blijft voor de 
structuur van een project en de keuze van een bepaald alternatief, en dat deze lidstaat dient toe 
te zien op naleving van de desbetreffende EU-wetgeving.
Ook moet worden benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor een deugdelijke uitvoering van 
EU-wetgeving in de eerste plaats bij de lidstaten berust. Het Verdrag verleent de Commissie 
geen enkele bevoegdheid om op het vlak van de ruimtelijke ordening in de plaats van de 
nationale autoriteiten te treden. Dat geldt evenzeer voor de verlening van een vergunning voor 
dit wegproject.

Conclusies

Op basis van de ingediende informatie kan de Commissie in dit geval geen schending van de 
MEB-richtlijn constateren. Mochten indieners met nieuwe, meer gedetailleerde informatie en 
met wezenlijke bewijzen van de vermeende niet-naleving van de EU-wetgeving komen, 
waardoor de Commissie de gerechtelijke problemen met betrekking tot voornoemde 
richtlijnen kan beoordelen, dan zal de Commissie overwegen de zaak nader te onderzoeken.

Voor wat betreft de onteigening, ten slotte, van privé-eigendom en het vaststellen van 
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toereikende financiële compensatie, dient te worden opgemerkt dat deze onderwerpen niet 
binnen het kader van de communautaire wetgeving vallen en de Commissie dus niet bevoegd 
is tot ingrijpen. De problemen die indiener ten aanzien hiervan aan de orde heeft gesteld 
ressorteren onder de wetgeving van de betrokken lidstaat en Protocol I van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Als indiener deze wil aanvechten, zou 
hij verder gebruik kunnen maken van de rechtsmiddelen die onder de Spaanse wetgeving 
worden geboden.


