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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.11.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0542/2012, внесена от Traian Constantin Novac (с румънско 
гражданство), от името на гражданското сдружение „Нашият Банат“, 
относно проекта за изграждане на магистрала в Румъния

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу факта, че румънските органи насърчават 
изпълнението на проект за разширяване на магистралата, пресичаща новия мост Видин-
Калафат над река Дунав в посока изток (Калафат-Крайова), вместо да следва 
съществуващия път с две платна (Калафат - Дробета - Турну - Северин - Оршова 
Карансебеш). Вносителят на петицията смята, че румънските органи злоупотребяват 
със средствата на ЕС за изграждането на тази магистрала и иска магистралата да бъде 
незабавно пренасочена към западната граница на страната.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията получен на 27 ноември 2012 г.

През октомври 2011 г.1, след обширни разисквания с държавите членки, Комисията 
представи преработена версия на насоките за ТЕМ-Т. В Съвета беше постигнат общ 
подход и предложението сега се проучва в Европейския парламент. В контекста на това 
преразглеждане бяха установени карти на трансевропейската транспортна мрежа за 
всяка държава членка и за всички видове транспорт.

                                               
1Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно насоките на Съюза за 
развитието на трансевропейската транспортна мрежа (COM(2011)0650 окончателен).
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Съгласно картите за Румъния, одобрени от Съвета, двете сухопътни артерии, Калафат-
Крайова и Калафат-Дробета-Турну Северин-Оршова-Карансебеш, са в основната 
мрежа. Основната мрежа следва да бъде изградена до 2030 г. и проектите са допустими 
за по-значително финансиране от страна на ЕС.

Съгласно Регламент (ЕО) № 11/2006 г. относно определянето на общи разпоредби за 
Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд 
помощите, отпускани по фондовете, се предоставят, като се следва подход на 
допълване и партньорство между Комисията и държавите членки, като се вземат 
предвид техните компетенции. В този контекст и въз основа на принципа на 
субсидиарност, държавите членки носят отговорност за осъществяването на 
съфинансираните проекти на най-подходящото териториално равнище и в съответствие 
с институционалната система на всяка държава членка. 
До настоящия момент Комисията не е получила заявление за проект за автомагистрала 
Калафат-Крайова. Такъв проект не е включен в индикативния списък на проектите за 
оперативна програма „Транспорт” за периода 2007-2013 г..
Обаче съществува ангажимент от страна на румънските органи, че те ще започнат 
подготовката за пътната артерия Калафат-Дробета-Карансебеш. Проучванията за 
подготовката на този проект са по принцип допустими за получаване на финансова 
помощ от ЕС.

Заключение 
Европейската комисия ще проучи този проект, след като Румъния подаде заявление за 
предоставяне на финансова помощ.


