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Om: Andragende 0542/2012 af Traian Constantin Novac (rumænsk statsborger) for 
foreningen "Our Banat" om et motorvejsprojekt i Rumænien

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod de rumænske myndigheders støtte af projektet med at forlænge 
motorvejen over den nye Vidin-Calafat-bro over Donau mod øst (Calafat-Craiova) i stedet for 
at følge den nuværende firesporede vej (Calafat–Drobeta Turnu–Severin–Orșova–
Caransebeș). Andrageren mener, at de rumænske myndigheder misbruger EU-midler til at 
anlægge denne motorvej, og opfordrer til, at motorvejen omledes, så den fører til landets 
grænse mod vest.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. november 2012

"Efter indgående drøftelser med medlemsstaterne forelagde Kommissionen i oktober 2011 
reviderede TEN-T-retningslinjer1. Rådet er nået til enighed om en generel indfaldsvinkel, og 
forslaget behandles nu i Europa-Parlamentet. I forbindelse med denne revision er der fastlagt 
TEN-T-kort for hver enkelt medlemsstat og for alle transportformer.
Ifølge kortene for Rumænien, som Rådet har givet sin tilslutning til, indgår begge veje, 
Calafat-Craiova og Calafat-Drobeta-Turnu Severin-Orsova-Caransebes, i det centrale net. Det 
centrale net skal efter planen være færdiggjort senest i 2030, og projekterne er berettigede til 
                                               
1 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Unionens retningslinjer for udvikling af det 
transeuropæiske transportnet, COM(2011)0650.
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større økonomisk støtte fra EU.
I overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond 
og Samhørighedsfonden ydes der strukturfondsstøtte efter en tilgang med komplementaritet 
og partnerskab mellem Kommissionen og medlemsstaterne under behørig hensyntagen til 
deres respektive beføjelser. I denne sammenhæng og på grundlag af nærhedsprincippet er 
medlemsstaterne ansvarlige for gennemførelsen af samfinansierede projekter på det mest 
relevante territoriale niveau og i overensstemmelse med den enkelte medlemsstats 
institutionelle system. 
Indtil videre har Kommissionen ikke modtaget nogen ansøgning vedrørende et 
motorvejsprojekt Calafat-Craiova. Et sådan projekt optræder ikke på den vejledende liste over 
projekter inden for rammerne af det operationelle transportprogram 2007-2013.

Dog har de rumænske myndigheder givet tilsagn om at påbegynde forberedelserne med 
henblik på anlæggelsen af Calafat-Drobeta-Caransebes-vejen. Principielt er undersøgelserne 
med henblik på forberedelserne af dette projekt berettiget til økonomisk støtte fra EU.

Konklusion 
Kommissionen vil undersøge dette projekt, når Rumænien har anmodet om økonomisk 
støtte." 


