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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 542/2012, ingediend door Traian Constantin Novac 
(Roemeense nationaliteit), namens de maatschappelijke organisatie 'Onze Banaat', over 
de geplande aanleg van een autosnelweg in Roemenië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen het feit dat de Roemeense autoriteiten de geplande verlenging 
van de autosnelweg over de nieuwe Vidin-Calafatbrug over de Donau naar het oosten 
(Calafat-Craiova) aanmoedigen, in plaats van de huidige weg met gescheiden rijbanen te 
volgen (Calafat–Drobeta Turnu–Severin–Orșova–Caransebeș). Indiener is van mening dat de 
Roemeense autoriteiten misbruik maken van EU-fondsen voor de aanleg van deze 
autosnelweg, en verlangt dat de weg zo snel mogelijk in de richting van de westgrens van het 
land wordt verlegd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 november 2012

Na uitvoerige discussies met de lidstaten heeft de Commissie in oktober 20111 een herziening 
van de TEN-T-richtsnoeren gepresenteerd. Vervolgens is de Raad een algemene oriëntatie 
overeengekomen en momenteel buigt het Europees Parlement zich over het voorstel. In het 
kader van deze herziening zijn voor elke lidstaat en voor alle vervoerswijzen TEN-T-kaarten 
opgesteld.

                                               
1Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende EU-richtsnoeren voor de 
ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnet; COM(2011)0650 definitief.
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Volgens de door de Raad goedgekeurde kaarten voor Roemenië bevinden beide wegen –
Calafat-Craiova en Calafat-Drobeta-Turnu Severin-Orşova-Caransebeş – zich in het 
kernnetwerk. Het kernnetwerk moet in 2030 zijn aangelegd en de projecten komen in 
aanmerking voor omvangrijke financiële steun van de EU.

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende 
algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, wordt financiële steun in het kader van de 
structuurfondsen verstrekt op basis van aanvullendheid en partnerschap tussen de Commissie 
en de lidstaten, waarbij rekening wordt gehouden met hun respectieve bevoegdheden. De 
tenuitvoerlegging van medegefinancierde projecten valt in dit verband, en op grond van het 
subsidiariteitsbeginsel, onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten, op het meest 
aangewezen territoriale niveau en overeenkomstig het institutionele stelsel van elke lidstaat. 
Tot dusver heeft de Commissie geen aanvraag voor het autosnelwegproject Calafat-Craiova 
ontvangen. Zo'n project komt niet voor op de indicatieve lijst van projecten voor het 
operationeel vervoersprogramma 2007-2013.
Wel hebben de Roemeense autoriteiten te kennen gegeven dat zij de aanleg van de weg 
Calafat-Drobeta-Caransebeş gaan voorbereiden. De studies die ter voorbereiding van dit 
project worden uitgevoerd, komen in principe in aanmerking voor financiële steun van de EU.

Conclusie 

De Commissie zal het project onderzoeken zodra Roemenië een aanvraag voor financiële 
steun indient.


