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

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

28.2.2014

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0053/2013 dėl kelio „Via Carpathia“ tiesimo, kurią pateikė 
Lenkijos pilietis Rafał Dąbrowski, su 31 parašu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai pareiškė, kad remia kelio „Via Carpathia“ tiesimą Lenkijos Respublikoje, 
kuris tęsis nuo jos sienos su Lietuva, Budzisko vietovės, iki jos sienos su Slovakija, 
Barvineko vietovės, ir bus tiesiamas nacionaliniais maršrutais Nr. 8 ir 19. Peticijos pateikėjai 
mano, kad nutiesus šį kelią gerokai paspartėtų šių Lenkijos ir kaimyninių šalių regionų 
vystymasis.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. vasario 28 d.

„ES teisės aktų leidėjas neseniai priėmė ES gaires del transeuropinio transporto tinklo (angl. 
TEN-T) ir patvirtino naują infrastruktūros fondą „Europos infrastruktūros tinklų priemonė“ 
(angl. CEF)1. 

TEN-T reglamentas yra pagrįstas aiškia metodika, kuri nuo 2009 m. buvo kuriama kartu su 

                                               
1 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio 
transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES ir 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš 
dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010, OL L 
348, 2013 12 20, p. 1 ir 129.
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valstybėmis narėmis, Europos Parlamentu ir kitais suinteresuotaisiais subjektais. Naująjį 
TEN-T tinklą sudarys bendrasis ir pagrindinis tinklas. Bendrąjį tinklą sudarys pagrindinės 
nacionalinės geležinkelių linijos ir keliai, kad būtų įvykdytas siekis iki 2050 m. užtikrinti 
pasiekiamumą ir bendruosius standartus, o pagrindinis tinklas iki 2030 m. geležinkeliais, 
keliais ir, kur įmanoma, vidaus vandenų keliais sujungs sostines, stambius aglomeratus ir 
pagrindinius uostus. 

Remiantis 2010 m. balandžio mėn. Lenkijos infrastruktūros 
ministerijos pasiūlymu, visa kelio Nr. S19 atkarpa į pietus nuo 
Balstogės iki Slovakijos sienos (atitinkanti lenkišką „Via Carpathia“ 
koncepcijos dalį) yra įtraukta į TEN-T tinklą, todėl jai galima 
naudoti ES struktūrinių ir investicinių fondų lėšas. Tarpvalstybiniai 
kelio Nr. S61 Suvalkai–Budziskas atkarpai iki Lietuvos galima 
naudoti finansavimą iš EITP.

Žemėlapyje parodytas TEN-T tinklas Lenkijoje. Ryškiomis linijomis 
pažymėtas pagrindinis tinklas. Atkarpa Liublinas–Žešuvas yra 
pagrindinio TEN-T tinklo dalis. Liublino–Balstogės atkarpa ir 
atkarpa nuo Žešuvo iki Slovakijos sienos yra bendrojo TEN-T tinklo 
dalis. Tarpvalstybinė kelio Nr. S61 Suvalkai–Budziskas atkarpa iki 
Lietuvos (kaip „Via Carpathia“ koncepcijoje pasiūlyta šiaurinė 
jungtis) įtraukta į pagrindinį TEN-T tinklą. 

Kelias Nr. S8 nuo Balstogės iki Augustavo į TEN-T tinklą 
neįtrauktas dėl Europos Komisijos iškeltų aplinkosauginių 
problemų, kurias ji pateikė 2007 m. ieškinyje Europos Teisingumo Teismui dėl „Via Baltica“ 
bylos1. Dėl to Lenkijos vyriausybė sutiko dėl kompromiso apriboti neigiamą poveikį aplinkai 
kelyje Nr. S8 Balstogė–Augustavas ir nepaversti šios kelio dalies greitkeliu. 

Išvada

Už kelių atnaujinimo planavimą ir prašymus skirti ES finansavimą iš EITP ar Sanglaudos 
fondų (tik TEN-T tinklui) ar iš kitų (nacionalinių išteklių) yra atsakingas Lenkijos transporto 
ministras.“ 

                                               
1 Bylos Nr. C-193/07.


