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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 542/2012 του Traian Constantin Novac, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της οργάνωσης πολιτών «Our Banat», σχετικά με έργο κατασκευής 
αυτοκινητοδρόμου στη Ρουμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αντιτίθεται στο γεγονός ότι οι ρουμανικές αρχές προωθούν έργο επέκτασης του 
αυτοκινητοδρόμου που διασχίζει τη νέα γέφυρα Vidin–Calafat στο Δούναβη προς ανατολάς 
(Calafat–Craiova), αντί να ακολουθήσει την υπάρχουσα οδό ταχείας κυκλοφορίας (Calafat–
Drobeta Turnu–Severin–Orșova–Caransebeș). Ο αναφέρων θεωρεί ότι οι ρουμανικές αρχές 
κάνουν κατάχρηση των κονδυλίων της ΕΕ προκειμένου να κατασκευάσουν αυτόν τον 
αυτοκινητόδρομο και ζητεί την επείγουσα ανακατεύθυνση του αυτοκινητοδρόμου προς τα 
δυτικά σύνορα της χώρας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012

Κατόπιν εκτεταμένων συζητήσεων με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή υπέβαλε, τον Οκτώβριο 
του 20111, αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές ΔΕΔ-Μ. Στο Συμβούλιο συμφωνήθηκε 
μια γενική προσέγγιση και η πρόταση εξετάζεται επί του παρόντος από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης αυτής, χάρτες ΔΕΔ-Μ έχουν εκπονηθεί για κάθε 
κράτος μέλος και για όλα τα μέσα μεταφοράς.

                                               
1Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες 
γραμμές της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών COM(2011)0650 τελ.
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Σύμφωνα με τους χάρτες για τη Ρουμανία, και οι δύο οδοί, Calafat-Craiova και Calafat-
Drobeta-Turnu Severin-Orsova-Caransebes, βρίσκονται στο κεντρικό δίκτυο. Το κεντρικό 
δίκτυο πρέπει να κατασκευαστεί έως το 2030 και τα έργα είναι επιλέξιμα για μια 
ουσιαστικότερη χρηματοδοτική ενίσχυση από την ΕΕ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 της 11ης Ιουλίου 2001 
περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, τα Διαρθρωτικά Ταμεία παρέχουν 
συνδρομή σύμφωνα με μια προσέγγιση συμπληρωματικότητας και εταιρικής σχέσης μεταξύ 
της Επιτροπής και των κρατών μελών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητές τους. Σε αυτό το πλαίσιο και με βάση την αρχή της επικουρικότητας, η 
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών, στο πλέον 
ενδεικνυόμενο εδαφικό επίπεδο και σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα που ισχύει σε κάθε 
κράτος μέλος. 
Έως σήμερα η Επιτροπή δεν έχει λάβει αίτηση για σχέδιο κατασκευής ενός 
αυτοκινητοδρόμου Calafat-Craiova. Παρόμοιο σχέδιο δεν έχει συμπεριληφθεί στον 
ενδεικτικό κατάλογο σχεδίων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταφορές» 2007-2013.
Εντούτοις, οι ρουμανικές αρχές έχουν δεσμευθεί ότι θα ξεκινήσουν τις προετοιμασίες για την 
κατασκευή της οδού Calafat-Drobeta-Caransebes. Οι μελέτες προετοιμασίας του σχεδίου 
αυτού είναι, κατ’ αρχήν, επιλέξιμες για χρηματοδοτική ενίσχυση από την ΕΕ.

Συμπέρασμα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει το εν λόγω σχέδιο μόλις η Ρουμανία υποβάλει αίτηση 
για χρηματοδοτική ενίσχυση.


