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Lūgumrakstu komiteja

27.11.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 542/2012, ko pilsoniskās asociācijas „Our Banat” vārdā 
iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Traian Constantin Novac, par projektu 
būvēt automaģistrāli Rumānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret to, ka Rumānijas iestādes veicina projektu pagarināt 
automaģistrāli, kas šķērso jauno Vidin–Calafat tiltu pār Donavu virzienā uz austrumiem 
(Calafat–Craiova), nevis pašreizējās divvirzienu brauktuves virzienā (Calafat–Drobeta 
Turnu–Severin–Orsova–Caransebes). Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Rumānijas 
iestādes ļaunprātīgi izmanto ES līdzekļus, lai būvētu šo automaģistrāli, un lūdz steidzami 
novirzīt automaģistrāles būvniecību valsts rietumu robežas virzienā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 13. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. novembrī

Pēc plašām apspriedēm ar dalībvalstīm Komisija 2011. gada oktobrī iesniedza priekšlikumu 
TEN-T pamatnostādņu pārskatīšanai.1 Padomē ir panākta vienošanās par vispārēju pieeju, un 
Eiropas Parlaments pašreiz izskata priekšlikumu. Veicot minēto pārskatīšanu, ir noteiktas 
TEN-T kartes katrai dalībvalstij un visiem transporta veidiem.

Saskaņā ar Padomes apstiprinātajām kartēm Rumānijai abas automaģistrāles, gan Calafat-
                                               
1Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla 
attīstībai, COM(2011)0650 galīgā redakcija.
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Craiova, gan Calafat-Drobeta-Turnu Severin-Orsova-Caransebes, ir iekļautas pamattīklā.
Pamattīkla izveide jāpabeidz līdz 2030. gadam, un projekti ir tiesīgi saņemt nozīmīgāku ES 
finansiālo palīdzību.
Saskaņā ar Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz 
vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 
Kohēzijas fondu, struktūrfondu atbalsts tiek sniegts atbilstoši papildināmības un partnerības 
principam starp Komisiju un dalībvalstīm, ņemot vērā to attiecīgās pilnvaras. Šajā kontekstā, 
pamatojoties uz subsidiaritātes principu, dalībvalstis ir atbildīgas par līdzfinansēto pasākumu 
īstenošanu attiecīgajā teritoriālajā līmenī saskaņā ar katras dalībvalsts institucionālo kārtību.
Līdz šim Komisija nav saņēmusi automaģistrāles Calafat-Craiova projekta pieteikumu. Šāds 
projekts nav iekļauts darbības programmas „Transports 2007–2013” provizorisko projektu 
sarakstā.
Tomēr Rumānijas varas iestādes ir apņēmušās sākt automaģistrāles Calafat-Drobeta-
Caransebes sagatavošanas darbus. Par šā projekta sagatavošanas pētījumiem principā ir 
iespējams saņemt ES finansiālo palīdzību.

Secinājums
Eiropas Komisija izskatīs šo projektu tad, kad Rumānija pieteiksies finansiālajai palīdzībai. 


