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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0053/2013, внесена от Рафал Дабровски, с полско гражданство, 
подкрепена от 31 подписа, относно изграждането на път „Виа Карпатия“

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията се обявяват в подкрепа на изграждането на пътя „Виа 
Карпатия“ в Република Полша, който ще се простира от нейната граница с Литва при 
Буджиско до границата със Словакия при Барвинек, като ще следва национални 
маршрути 8 и 19. Вносителите на петицията считат, че това би дало значителен тласък 
за развитието на тези региони в Полша и съседните държави.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.

Законодателят на ЕС наскоро прие насоки на ЕС за трансевропейската транспортна 
мрежа (TEN-T) и нов инфраструктурен фонд, носещ наименованието „Механизъм за 
свързване на Европа“ (МСЕ)1.

Регламентът относно трансевропейската транспортна мрежа се основава на ясна 

                                               
1 Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на 
Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС и 
Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на 
Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) 
№ 680/2007 и (ЕО) № 67/2010, ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1 и 129.
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методология, която беше разработена от 2009 г. насам съвместно с държавите членки, 
Европейския парламент и други заинтересовани страни. Новата мрежа TEN-T ще се 
състои от широкообхватна и основна мрежа. Широкообхватната мрежа ще включва 
основните национални железопътни линии и пътища, които имат за цел да гарантират 
достъпност и общи стандарти до 2050 г., като същевременно основната мрежа ще 
свързва столиците, големите агломерации и основните пристанища чрез железопътни 
линии, пътища и, където са налични, вътрешни водни пътища 
до 2030 г.

Въз основа на предложението на полското министерство за 
инфраструктурата от април 2010 г. целият участък от S19 на юг 
от Бялисток до словашката граница – съответстващ на полския 
участък от концепцията „Виа Карпатия“, е включен в мрежата 
TEN-T и следователно отговаря на условията за европейско 
финансиране от структурните и инвестиционните фондове на 
ЕС. Трансграничният участък от S61 Сувалки – Буджиско до 
Литва отговаря на условията за финансиране от МСЕ.

Картата показва скица на пътната мрежа TEN-T в Полша. 
Удебелените линии показват основната мрежа. Участъкът 
Люблин – Жешув е част от основната мрежа TEN-T. 
Участъците Бялисток – Люблин и Жешув до словашката 
граница са част от широкообхватната мрежа TEN-T. 
Трансграничният участък S61 Сувалки – Буджиско до Литва –
като северна връзка, предложена в концепцията „Виа 
Карпатия“, също е включен в основната мрежа TEN-T.

Пътят S8 Бялисток – Аугустув не беше включен в мрежата TEN-T поради изразените от 
Европейската комисия опасения, свързани с околната среда, вследствие на нейната 
жалба, представена пред Съда на Европейския съюз през 2007 г. относно делото „Виа 
Балтика“1. В резултат на това полското правителство се съгласи относно компромисно 
решение за ограничаване на отрицателните последици върху околната среда по 
отношение на пътния участък Бялисток – Аугустув и да не превръща въпросния пътен 
участък в автомагистрала.

Заключение

Полското министерство на транспорта е отговорно за планирането и подаването на 
заявление за финансиране от ЕС за подобряване на пътищата от МСЕ/Кохезионния 
фонд (само TEN-T) или от други (национални) източници.

                                               
1 Дело C-193/07.


