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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0548/2011, του Octavian Radu, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την καταστροφή των χώρων πρασίνου στην Alba Iulia της Ρουμανίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το δικαίωμα των πολιτών της Alba Iulia σε ένα υγιές περιβάλλον 
παραβιάζεται από τις τοπικές αρχές οι οποίες χρησιμοποιούν κονδύλια της ΕΕ για ένα έργο 
που ξεκίνησε το 2009 και προβλέπει την «αποκατάσταση» των δρόμων στη μεσαιωνική εντός 
των τειχών πόλη της Alba Iulia, την καταστροφή ενός πάρκου και την επίστρωση της 
περιοχής με σκυρόδεμα. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ελέγξει πώς 
τα κονδύλια της ΕΕ έχουν χρησιμοποιηθεί για την καταστροφή του περιβάλλοντος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012

Σύμφωνα με την αρχή της κοινής διαχείρισης πάνω στην οποία στηρίζεται η πολιτική 
συνοχής, η υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών. 

Αυτό ισχύει και για την επιλογή έργων, κατά την οποία οι εθνικές αρχές διαχείρισης 
καλούνται να ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, 
και να συμμορφώνονται με τους σχετικούς εθνικούς και ενωσιακούς νόμους. Κατά συνέπεια, 
ο αναφέρων καλείται να κάνει χρήση όλων των μέσων προσφυγής που είναι διαθέσιμα σε 
εθνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν στην Επιτροπή από τις σχετικές εθνικές 
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αρχές, το έργο είναι όντως συγχρηματοδοτούμενο από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα και τηρεί όλες τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, η αρχή διαχείρισης ενημέρωσε επίσης την Επιτροπή ότι το 
δημαρχείο διοργάνωσε μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού (μέσω δημοσίων
συζητήσεων, δημοσιεύσεων Τύπου, διαδικτυακής ενημέρωσης και ερευνών) πριν την έναρξη 
του έργου. 

Συμπέρασμα

Οι εθνικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι το έργο διαθέτει όλες τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές 
άδειες και ότι δεν υπάρχει παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 


