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Betreft: Verzoekschrift 0548/2011, ingediend door Octavian Radu (Roemeense 
nationaliteit), over het verwoesten van groene zones in Alba Iulia, Roemenië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener protesteert tegen een vermeende inbreuk op het recht op een gezonde leefomgeving 
van de inwoners van Alba Iulia door de lokale autoriteiten, die met Europese middelen sinds 
2009 een aantal routes van de middeleeuwse burcht van Alba Iulia "herstellen". Hierbij 
verdwijnt een park en er komt betonnen bestrating voor in de plaats. Indiener vraagt het 
Europees Parlement na te gaan op welke wijze Europese middelen zijn gebruikt voor de 
verwoesting van het milieu.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012

Overeenkomstig het beginsel van gedeeld beheer ten behoeve van het beheer van het 
cohesiebeleid is de tenuitvoerlegging van medegefinancierde projecten de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten.

Dit omvat de selectie van projecten en bovendien moeten de nationale beheersautoriteiten 
volgens de in het operationeel programma vastgelegde beginselen handelen en aan relevante 
nationale en EU-regelgeving voldoen. Daarom wordt indiener gevraagd gebruik te maken van 
alle rechtsmiddelen die op nationaal niveau beschikbaar zijn.



PE487.830v01-00 2/2 CM\899839NL.doc

NL

Volgens de door de relevante nationale autoriteiten aan de Commissie verstrekte informatie 
wordt het project inderdaad medegefinancierd uit het regionaal operationeel programma en 
voldoet het aan alle wettelijke vereisten inzake milieubescherming. Bovendien heeft de 
beheersautoriteit de Commissie ook meegedeeld dat het gemeentehuis vóór aanvang van het 
project een uitgebreide openbare voorlichtingscampagne (aan de hand van openbare 
discussies, de pers, informatie op het internet en enquêtes) heeft gevoerd.

Conclusie

De nationale autoriteiten bevestigen dat het project alle vereiste milieuvergunningen heeft 
verkregen en geen sprake is van inbreuk op de milieuwetgeving.


