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Tárgy: Rafał Dąbrowski lengyel állampolgár által benyújtott 0053/2013. számú, 31 
aláírást tartalmazó petíció a „Via Carpathia” út megépítéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói kinyilvánítják támogatásukat a Lengyel Köztársaságban megépítendő 
„Via Carpathia” út megépítése iránt, amely – a 8-as és 19-es számú országos főút 
nyomvonalát követve – a lengyel–litván határtól, Budziskótól a lengyel–szlovák határig, 
Barwinekig halad majd. A petíció benyújtói azt gondolják, hogy az út jelentősen fellendíti 
majd az érintett lengyelországi és szomszédos országbeli régiók fejlődését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. február 28.

A közelmúltban az uniós jogalkotó a transzeurópai közlekedési hálózatra (TEN-T) vonatkozó 
uniós iránymutatásokat, valamint egy új infrastruktúra-alapot – az úgynevezett Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközt (CEF)1 – fogadott el. 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1315/2013/EU rendelete a transzeurópai közlekedési hálózat 
fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint az 
Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1316/2013/EU rendelete az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről  
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A TEN-T rendelet a tagállamok, az Európai Parlament és más érdekelt felek részvételével 
2009 óta folyamatosan fejlesztett világos módszertanon alapul. Az új TEN-T hálózat átfogó és 
törzshálózatból fog állni. Az átfogó hálózat magában foglalja majd a fő nemzeti 
vasútvonalakat és közutakat, és célja a hozzáférhetőség és a közös szabványok 2050-ig való 
biztosítása lesz, míg a törzshálózat a fővárosokat, a nagy agglomerációkat és a fő kikötőket 
fogja összekapcsolni 2030-ig vasutak, közutak, illetve rendelkezésre állás esetén belvízi utak 
révén. 

A lengyel infrastrukturális minisztérium 2010. áprilisi javaslata 
alapján az S19 út Białystoktól délre fekvő teljes szakaszát egészen a 
szlovák határig felveszik a TEN-T hálózatba, és ezért uniós 
finanszírozásra jogosult az uniós strukturális és beruházási alapokból 
(ESZA). Ez az útszakasz azonos a „Via Carpathia” elképzelés 
lengyel szakaszával.  Az S61-es út Suwałki–Budzisko közötti, 
Litvániába vezető, határokon átnyúló szakasza jogosult az európai 
összekapcsolódási eszközből származó finanszírozásra.

A térképen a TEN-T úthálózat lengyelországi útvonalai láthatók. A 
vastag vonalak a törzshálózatot jelzik. A Lublin–Rzeszów szakasz a 
TEN-T törzshálózat része. A szlovák határhoz vezető Białystok–
Lublin és Rzeszów közötti szakasz a TEN-T átfogó hálózat része. 
Továbbá, az S61-es út Suwałki–Budzisko közötti, Litvániába vezető, 
határokon átnyúló – a „Via Carpathia” elképzelésen belül északi 
összeköttésként javasolt – szakasza a TEN-T törzshálózat része. 

Az S8-as út Białystok–Augustów közötti szakaszát nem vették fel a 
TEN-T hálózatba, mivel az Európai Bizottság a „Via Baltica” ügy1 vonatkozásában az 
Európai Bírósághoz 2007-ben benyújtott kérelmét követően kiemelte a környezetvédelmi 
szempontokat. Ennek eredményeként a lengyel kormány megegyezett egy kompromisszumos 
megoldásban, amely szerint az S8-as út Białystok–Augustów közötti szakaszán korlátozza a 
környezetre gyakorolt negatív hatásokat és nem alakítja autópályává ezt az útszakaszt. 

Következtetés

A lengyel közlekedési minisztérium feladata az uniós támogatás megtervezése és kérelmezése 
az utak korszerűsítésének az európai összekapcsolódási eszközből/kohéziós alapokból 
(kizárólag a TEN-T esetében) vagy egyéb (nemzeti) forrásokból való finanszírozása céljából. 

                                                                                                                                                  
(HL C 348., 2013.12.20., 1. o. és 129. o.)
1 C-193/07. számú ügy


