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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0053/2013 af Rafał Dąbrowski, polsk statsborger, og 31
medunderskrivere, om anlæggelsen af vejen "Via Carpathia"

1. Sammendrag

Andragerne erklærer deres støtte til anlæggelsen af vejen "Via Carpathia" i Republikken 
Polen fra grænsen til Litauen ved Budzisko til grænsen til Slovakiet ved Barwinek langs de 
nationale veje 8 og 19. Andragerne mener, at den i høj grad vil fremme udviklingen i disse 
regioner i Polen og nabolandene.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. november 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014

“EU-lovgiveren har for nylig vedtaget nogle EU-retningslinjer for det transeuropæiske 
transportnet (TEN-T) og en ny infrastrukturfond kaldet "Connecting Europe-faciliteten " 
(CEF)1. 

TEN-T- forordningen er baseret på en klar metodologi, som er blevet udviklet siden 2009 
sammen med medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og andre interessenter. Det nye TEN-T-

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for 
udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af 
forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010, EUT L 348 af 
20.12.2013, s. 1 og 129.
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net vil bestå af et samlet net og hovednet. Det samlede net vil omfatte de vigtigste nationale 
jernbanelinjer og veje med det mål at sikre tilgængelighed og fælles standarder inden 2050, 
mens hovednettet vil forbinde hovedstæderne, store byområder og vigtige havne med 
jernbane, ad vej og ad eksisterende indre vandveje inden 2030. 

På grundlag af et forslag fra det polske ministerium for infrastruktur 
fra april 2010 indgår hele strækningen af S19 syd for Bialystok op til 
den slovakiske grænse - svarende til den polske del af "Via 
Carpathia"-konceptet - i TEN-T-nettet og er derfor berettiget til EU-
finansiering fra de europæiske struktur- og investeringsfonde. Den 
grænseoverskridende del af S61 Suwałki-Budzisko til Litauen 
opfylder betingelserne for støtte fra CEF.

Kortet viser føringen af TEN-T-vejnettet i Polen. De fremhævede 
linjer viser hovednettet.  Afsnittet Lublin-Rzeszow er en del af TEN-
T-hovednettet. Afsnittene Bialystok-Lublin og Rzeszow til den 
slovakiske grænse er en del af det samlede TEN-T-net.  Også det 
grænseoverskridende afsnit S61 Suwałki-Budzisko til Litauen - som 
nordlig forbindelse foreslået i "Via Carpathia"-konceptet - indgår i 
TEN-T-hovednettet. 

Vejen S8 Bialystok-Augustów blev ikke medtaget i TEN-T-nettet på 
grund af miljømæssige bekymringer hos Europa-Kommissionen i 
forlængelse af dens stævning til EF-Domstolen i 2007 vedrørende "Via Baltica"-sagen1. Som 
følge heraf indgik den polske regering et kompromis for at begrænse de negative virkninger 
for miljøet på vejafsnittet S8 Bialystok-Augustów og ikke lave dette vejafsnit om til en 
motortrafikvej. 

Konklusion

Den polske transportministerium er ansvarlig for planlægning og anmodning om EU-midler 
med henblik på at opgradere veje fra CEF/Samhørighedsfonden (kun TEN-T) eller andre 
(nationale) kilder.”

                                               
1 Sag C-193/07


