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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 542/2012, którą złożył Traian Constantin Novac (Rumunia) w 
imieniu stowarzyszenia obywatelskiego „Our Banat”, w sprawie projektu 
dotyczącego budowy autostrady w Rumunii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża sprzeciw wobec tego, że władze rumuńskie promują projekt 
przedłużenia autostrady przecinającej nowy most Widin-Calafat na Dunaju w kierunku 
wschodnim (Calafat-Krajowa), zamiast kontynuowania budowy drogi dwujezdniowej 
(Calafat-Drobeta Turnu-Severin-Orszowa-Caransebeș). Składający petycję uważa, że władze 
rumuńskie niewłaściwie wykorzystują fundusze UE na budowę autostrady oraz wnosi o 
bezzwłoczną zmianę kierunku budowanej autostrady tak, aby biegła w stronę zachodniej 
granicy państwa.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

Przegląd wytycznych TEN-T został przedstawiony przez Komisję w październiku 2011 r.1 po 
wnikliwych dyskusjach z państwami członkowskimi. Uzgodniono ogólne podejście w Radzie 
i obecnie wniosek rozpatruje Parlament Europejski. W związku z tym przeglądem 
sporządzono mapy TEN-T dla każdego państwa członkowskiego i dla wszystkich rodzajów 
transportu.

                                               
1Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych 
dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, COM(2011)0650 final
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Zgodnie z mapami dla Rumunii, zatwierdzonymi przez Radę, obie drogi (Calafat-Krajowa i 
Calafat-Drobeta Turnu-Severin-Orszowa-Caransebeș) znajdują się w sieci bazowej.  Sieć 
bazowa ma zostać zbudowana do 2030 r. i projekty kwalifikują się do dalszego wsparcia 
finansowego z UE.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności pomoc z funduszy strukturalnych udzielana 
jest zgodnie z podejściem opartym na komplementarności i partnerstwie między Komisją i 
państwami członkowskimi, przy należnym poszanowaniu ich odnośnych kompetencji. W tym 
kontekście i w oparciu o zasadę pomocniczości realizacja współfinansowanych przedsięwzięć 
należy do obowiązków państw członkowskich na właściwym szczeblu terytorialnym, zgodnie 
z systemem instytucjonalnym właściwym dla każdego państwa członkowskiego. 
Dotychczas Komisja nie otrzymała wniosku w sprawie projektu autostrady Calafat-Krajowa. 
Takie przedsięwzięcie nie jest uwzględnione na liście indykatywnej projektów realizowanych 
w ramach Programu Operacyjnego Środowisko w latach 2007–2013.
Jednakże władze rumuńskie zobowiązały się do rozpoczęcia przygotowań do budowy 
autostrady Calafat-Drobeta-Caransebeș. Badania mające na celu przygotowanie tego 
przedsięwzięcia kwalifikują się zasadniczo do wparcia finansowego z UE.

Podsumowanie 

Komisja Europejska zbada projekt po wystąpieniu Rumunii o przyznanie wsparcia 
finansowego.


