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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Traian Constantin Novac román állampolgár által a Banatul nostru (A mi 
Bánátunk) polgári egyesület nevében benyújtott 0542/2012. számú petíció egy 
romániai autópálya-építési projektről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ellenzi, hogy a román hatóságok egy olyan projektet támogatnak, amely 
a Dunán átívelő új Vidin–Calafat hídon keresztül vezető autópályát kelet felé hosszabbítaná 
meg (Calafat–Craiova irányába) ahelyett, hogy a jelenlegi kétsávos utat követné (Calafat–
Drobeta-Turnu Severin (Szörényvár)–Orșova (Orsova)–Caransebeș (Karánsebes) irányában). 
A petíció benyújtója úgy véli, hogy a román hatóságok visszaélnek az uniós forrásokkal az 
autópálya megépítése céljából, és kéri, hogy sürgősen változtassák meg az autópálya irányát, 
és vezessék azt az ország nyugati határa felé.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. november 27.

A TEN-T iránymutatásainak felülvizsgálatát 2011 októberében ismertette a Bizottság1, a 
tagállamokkal folytatott kiterjedt tárgyalásokat követően. A Tanács általános megközelítést 
fogadott el és a javaslatot jelenleg az Európai Parlament vizsgálja. E felülvizsgálat keretében 

                                               
1Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére 
vonatkozó uniós iránymutatásokról, COM(2011)0650.
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minden egyes tagállamra és az összes közlekedési módra vonatkozóan létrehozták a TEN-T-
térképeket.

A Romániára vonatkozó – a Tanács által jóváhagyott – térképek szerint mindkét út, a Calafat–
Craiova és a Calafat–Drobeta-Turnu Severin–Orşova–Caransebeş a törzshálózat részét képezi. 
A törzshálózatot 2030-ra meg kell építeni és a projektek jelentősebb uniós pénzügyi 
támogatásban részesülhetnek.

A Tanács 2006. július 11-i, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 
1083/2006/EK rendelete értelmében a strukturális alapok keretében a Bizottság és a 
tagállamok közötti kiegészítő jelleg és partnerség megközelítésének megfelelően nyújtanak 
támogatást, a partnerek saját hatáskörének tiszteletben tartása mellett. Ebben az 
összefüggésben a társfinanszírozásban részesülő tevékenységek végrehajtása a szubszidiaritás 
elve alapján a tagállamok feladata, amelyek e feladatot az arra legmegfelelőbb területi szinten 
és az egyes tagállamok intézményi rendszeréhez igazodva látják el. 
A Bizottsághoz mindeddig nem érkezett pályázat a Calafat–Craiova közötti autópálya-projekt 
kapcsán. A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó közlekedési operatív program tájékoztató 
jellegű projektjegyzékében nem szerepel ilyen projekt.
Ugyanakkor a román hatóságok kötelezettséget vállaltak arra, hogy megkezdik a Calafat–
Drobeta–Caransebeş út előkészületeit. Az e projekt előkészítéséhez szükséges tanulmányok 
elvben uniós támogatásban részesülhetnek.

Következtetés 

Az Európai Bizottság meg fogja vizsgálni e projektet, amint Románia pénzügyi támogatásért 
folyamodik.


