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Rumunijos pilietis Traian Constantin Novac piliečių asociacijos „Our Banat“ 
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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nesutinka su tuo, kad Rumunijos valdžios institucijos propaguoja projektą 
toliau tiesti greitkelį, kuris eina per naują Vidino–Kalafato tiltą per Dunojų į rytus (Kalafatas–
Krajova, rum. Calafat–Craiova), užuot tęsus dabartinį dviejų krypčių greitkelį (Kalafatas–
Drobeta-Turnu Severinas–Oršova–Karansebešas (rum. Calafat–Drobeta Turnu–Severin–
Orșova–Caransebeș). Peticijos pateikėjas mano, kad Rumunijos valdžios institucijos 
netinkamai naudoja ES lėšas šiam greitkeliui tiesti, ir prašo imtis veiksmų, kad greitkelis 
nedelsiant būtų nukreiptas šalies vakarinės sienos link.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

„2011 m. spalio mėn. Komisija po išsamių diskusijų su valstybėmis narėmis pristatė TEN-T 
gairių persvarstytą tekstą1. Taryboje pasiektas bendras susitarimas, pasiūlymą šiuo metu 
nagrinėja Europos Parlamentas. Persvarstant reglamento tekstą, kiekvienai valstybei narei ir 
visoms transporto rūšims buvo sudaryti TEN-T žemėlapiai.
Remiantis Tarybos patvirtintais Rumunijos žemėlapiais abu keliai – Kalafatas–Krajova ir 
                                               
1Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros 
gairių, COM(2011) 0650 final.
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Kalafatas–Drobeta-Turnu Severinas–Oršova–Karansebešas – priklauso pagrindiniam tinklui. 
Pagrindinis tinklas turėtų būti įrengtas iki 2030 m., projektai yra laikomi tinkamais svarbesnei 
ES finansinei paramai gauti.
Remiantis 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1083/2006, nustatančiu 
bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir 
Sanglaudos fondo, parama pagal struktūrinius fondus teikiama Komisijai ir valstybėms 
narėms laikantis tarpusavio papildomumo ir partnerystės principų, taip pat paisant kiekvienos 
partnerės atitinkamų įgaliojimų. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir vadovaujantis subsidiarumo 
principu, valstybės narės atitinkamu teritoriniu lygmeniu yra atsakingos už bendrai 
finansuojamų projektų įgyvendinimą remiantis kiekvienos iš jų institucine sistema. 
Komisija iki šiol negavo paraiškos dėl greitkelio Kalafatas–Krajova projekto. Šis projektas 
nėra įtrauktas į 2007–2013 m. veiksmų programos „Transportas“ orientacinį sąrašą.
Tačiau Rumunijos valdžios institucijos yra įsipareigojusios imtis parengiamųjų veiksmų dėl 
greitkelio Kalafatas–Drobeta-Turnu Severinas–Oršova–Karansebešas projekto. Šio projekto 
parengimui skirti tyrimai iš esmės yra tinkami ES finansinei paramai gauti.

Išvada 
Europos Komisija išnagrinės šį projektą, kai tik Rumunija pateiks prašymą dėl finansinės 
paramos.“


