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Lūgumrakstu komiteja

28.2.2014

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0053/2013, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Rafał 
Dąbrowski un kam pievienots 31 paraksts, par ceļa Via Carpathia būvniecību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji pauž atbalstu ceļa Via Carpathia būvniecībai Polijas Republikā no 
tās robežas ar Lietuvu pie Budzisko līdz robežai ar Slovākiju pie Barwinek pa valsts ceļiem 
Nr. 8 un Nr. 19. Lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka tas būtiski veicinātu attiecīgo reģionu 
attīstību Polijā un tās kaimiņvalstīs.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 4. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 28. februārī

ES likumdevēji nesen pieņēma ES pamatnostādnes  Eiropas transporta tīkla (TEN-T) attīstībai 
un jaunu infrastruktūras fondu — Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (CEF)1. 

TEN-T regulas pamatā ir skaidra metodika, kas tika izstrādāta jau no 2009. gada sadarbībā ar 
dalībvalstīm, Eiropas Parlamentu un citām ieinteresētajām personām. Jaunais TEN-T tīkls 
sastāvēs no visaptveroša tīkla un pamattīkla. Šajā visaptverošajā tīklā tiks iekļautas valstu 
galvenās dzelzceļa līnijas un ceļi, un tā mērķis būs līdz 2050. gadam nodrošināt pieejamību un 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1315/2013 par Savienības pamatnostādnēm 
Eiropas transporta tīkla attīstībai un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 661/2010/ES un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 
11. decembra Regula (ES) Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) 
Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 (OV L 348, 20.12.2013., 1. un 129. lpp.).
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kopējus standartus, bet pamattīkls līdz 2030. gadam ar dzelzceļa līnijām, ceļiem un, kur 
iespējams, ar iekšzemes ūdensceļiem savienos galvaspilsētas, 
lielpilsētas un lielākās ostas. 

Pamatojoties uz Polijas Infrastruktūras ministrijas 2010. gada aprīļa 
priekšlikumu, S19 visā tā garumā no Bjalistokas līdz pat Slovākijas 
robežai — kas atbilst Via Carpathia koncepcijas Polijas posmam —
ir iekļauts TEN-T tīklā un tādējādi tiesīgs saņemt Eiropas 
finansējumu no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem 
(ESIF). S61 posma pārrobežu daļa Suvalki — Budzisko līdz Lietuvai 
var saņemt finansējumu no CEF.

Kartē ir attēlots TEN-T ceļu tīkla lāgojums Polijā. Ar treknām 
līnijām ir iezīmēts pamattīkls. Posms Ļubļina – Žešova (Rzeszow) ir 
daļa no TEN-T pamattīkla. Posms Bjalistoka – Ļubļina un Žešova 
līdz Slovākijas robežai ir daļa no TEN-T visaptverošā tīkla. Arī S61 
pārrobežu posms Suvalki – Budzisko līdz Lietuvai — kā Via 
Carpathia koncepcijā ierosinātais ziemeļu savienojums — ir iekļauts 
TEN-T pamattīklā. 

S8 Bjalistoka –Augustova  ceļš netika iekļauts TEN-T tīklā, jo 
Eiropas Komisija pauda savas bažas par kaitīgu ietekmi uz dabu, 2007. gadā iesniedzot 
Eiropas Savienības Tiesā pieteikumu saistībā ar Via Baltica lietu1. Tā rezultātā Polijas valstība 
piekrita kompromisam ierobežot negatīvo ietekmi uz vidi S8 ceļa posmā Bjalistoka –
Augustova un nepārveidot šo ceļa posmu par ātrgaitas automaģistrāli. 

Secinājums

Polijas Transporta ministrija ir atbildīga par ES finansējuma plānošanu un pieprasīšanu ceļu 
uzlabošanai no CEF/Kohēzijas fondiem (tikai TEN-T) vai citiem (valsts) avotiem. 

                                               
1 Lieta Nr. C-193/07.


