
CM\1022359EL.doc PE529.939v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

28.2.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0053/2013, του Rafał Dąbrowski, πολωνικής ιθαγένειας, φέροντος
31 υπογραφές, σχετικά με την κατασκευή του οδικού άξονα «Via Carpathia»

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες εκφράζουν τη στήριξή τους για την κατασκευή του οδικού άξονα «Via 
Carpathia» στη Δημοκρατία της Πολωνίας, ο οποίος εκτείνεται από τα σύνορά της με τη 
Λιθουανία στην περιοχή Budzisko έως τα σύνορά της με τη Σλοβακία στην περιοχή 
Barwinek και αποτελεί συνέχεια των εθνικών οδών 8 και 19. Πιστεύουν ότι η κατασκευή του 
θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη των εν λόγω περιφερειών στην Πολωνία καθώς και 
των γειτονικών χωρών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014

Ο ευρωπαίος νομοθέτης ενέκρινε πρόσφατα τους προσανατολισμούς της ΕΕ σχετικά με το 
διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και τη νέα χρηματοδοτική διευκόλυνση για τις 
υποδομές με την ονομασία «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ)1. 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 περί των 
προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της 
απόφασης αριθ. 661/2010/ΕΕ και κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 
11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010, ΕΕ L 348, 20.12.2013, σ. 1 
και 129.
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Ο κανονισμός για το ΔΕΔ-Μ βασίζεται σε σαφή μεθοδολογία, η οποία αναπτύχθηκε από 
κοινού από τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλους εμπλεκόμενους φορείς 
από το 2009 και έπειτα. Το νέο δίκτυο ΔΕΔ-Μ θα αποτελείται από ένα ολοκληρωμένο και 
κεντρικό δίκτυο. Το ολοκληρωμένο δίκτυο θα περιλαμβάνει τις κύριες εθνικές 
σιδηροδρομικές γραμμές και οδούς έχοντας ως στόχο την εξασφάλιση της προσβασιμότητας 
και των κοινών προτύπων μέχρι το 2050, ενώ το κεντρικό δίκτυο θα συνδέει τις 
πρωτεύουσες, τα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα και τα κύρια λιμάνια μέσω 
σιδηροδρόμων, οδών και, όπου είναι δυνατό, εσωτερικών πλωτών 
οδών μέχρι το 2030. 

Βάσει της πρότασης του πολωνικού Υπουργείου Υποδομών του 
Απριλίου 2010, ο οδικός άξονας S19 σε όλο το μήκος του, από τη 
νότια πλευρά του Bialystok έως το ύψος των συνόρων με τη 
Σλοβακία, το οποίο αντιστοιχεί στο πολωνικό τμήμα του σχεδίου 
«Via Carpathia», περιλαμβάνεται στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ και επομένως 
είναι επιλέξιμος για να λάβει ευρωπαϊκά κονδύλια από τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ESIF). Το 
διασυνοριακό τμήμα του οδικού άξονα S61 από το Suwałki-
Budzisko έως τη Λιθουανία πληροί τα κριτήρια της χρηματοδοτικής 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Στον χάρτη απεικονίζεται η γραμμή του οδικού δικτύου ΔΕΔ-Μ 
στην Πολωνία. Οι έντονες γραμμές απεικονίζουν το κεντρικό 
δίκτυο. Το τμήμα Lublin-Rzeszow ανήκει στο κεντρικό δίκτυο του 
ΔΕΔ-Μ. Τα τμήματα Bialystok–Lublin και Rzeszow έως τα σύνορα 
με τη Σλοβακία ανήκουν στο ολοκληρωμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ.  
Επίσης, το διασυνοριακό τμήμα S61, από Suwałki-Budzisko έως τη 
Λιθουανία, η νότια σύνδεση που προτείνεται από το σχέδιο «Via Carpathia», περιλαμβάνεται 
στο κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. 

Η οδός S8 Bialystok-Augustów δεν περιλαμβάνεται στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ λόγω 
περιβαλλοντικών ανησυχιών που εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από αίτηση που 
υπέβαλε προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2007 σχετικά με την υπόθεση «Via Baltica»1. Ως 
εκ τούτου, η πολωνική κυβέρνηση ήλθε σε συμβιβασμό σχετικά με το οδικό τμήμα S8 
Bialystok-Augustów και τη μη μετατροπή του σε οδό ταχείας κυκλοφορίας, προκειμένου να 
περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον  

Συμπέρασμα

Εναπόκεινται στο πολωνικό Υπουργείο Μεταφορών ο σχεδιασμός και η αίτηση ευρωπαϊκής 
χρηματοδότησης για την αναβάθμιση οδών μέσω της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»/Ταμείων Συνοχής (μόνο ΔΕΔ-Μ) ή άλλων (εθνικών) πηγών. 

                                               
1 Αριθ. C-193/07


