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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners spreken hun steun uit voor de aanleg van de "Via Carpathia", een weg in Polen van 
de grens met Litouwen bij Budzisko tot de grens met Slowakije bij Barwinek, langs de 
nationale wegen 8 en 19. Volgens indieners zou dit een belangrijke impuls geven aan de 
ontwikkeling van deze gebieden in Polen en de buurlanden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2014

De EU-wetgever heeft recent EU-richtsnoeren voor het trans-Europees vervoersnet (TEN-V) 
en een nieuw infrastructuurfonds genaamd "financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen" (CEF)1 goedgekeurd. 

De TEN-V-verordening is gebaseerd op een duidelijke methodologie die sinds 2009 wordt 

                                               
1 Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende richtsnoeren 
van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk en tot intrekking van Besluit nr. 661/2010/EU en 
Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van de 
financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot intrekking van 
Verordeningen (EG) nr. 680/2007 en (EG) nr. 67/2010, PB L 348 van 20.12.2013, blz. 1.
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ontwikkeld samen met de lidstaten, het Europees Parlement en andere belanghebbenden. Het 
nieuwe TEN-V-netwerk zal uit een uitgebreid en kernnetwerk bestaan. Het uitgebreide 
netwerk zal de voornaamste nationale spoorlijnen en wegen omvatten en heeft tot doel tegen 
2050 toegankelijkheid en gemeenschappelijke normen te garanderen, terwijl het kernnetwerk 
de hoofdsteden en grote agglomeraties en voornaamste havens tegen 2030 zal verbinden over 
de weg, per spoor en waar beschikbaar over de binnenwateren. 

Op basis van het voorstel van april 2010 van het Poolse ministerie 
voor Infrastructuur valt het hele stuk van de S19 ten zuiden van 
Białystok tot aan de grens met Slowakije – het Poolse deel van de 
"Via Carpathia" – onder het TEN-V-netwerk en komt daarom in 
aanmerking voor Europese financiering van de Europese structuur-
en investeringsfondsen (ESIF). Het grensoverschrijdende deel van 
de S61 Suwałki-Budzisko naar Litouwen komt in aanmerking voor 
financiering van de financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen.

Op de kaart wordt het traject van het TEN-V-wegennetwerk in Polen 
getoond. De dikke lijnen tonen het kernnetwerk. Het traject Lublin-
Rzeszów maakt deel uit van het TEN-V-kernnetwerk. De secties 
Białystok-Lublin en Rzeszów tot aan de grens met Slowakije maken 
deel uit van het uitgebreide netwerk van TEN-V. Het 
grensoverschrijdende deel van de S61 Suwałki-Budzisko – als 
noordelijke verbinding voorgesteld in het concept van de "Via 
Carpathia" – maakt deel uit van het TEN-V-kernnetwerk. 

De S8 Białystok-Augustów-weg werd niet opgenomen in het TEN-V-netwerk wegens de 
milieukwesties van de Commissie na de indiening van een aanvraag bij het Europese Hof van 
Justitie in 2007 met betrekking tot de zaak-"Via Baltica"1. Ten gevolge daarvan is met de 
Poolse regering een compromis bereikt om de negatieve gevolgen voor het milieu van de S8 
Białystok-Augustów-weg te beperken en van deze sectie van de weg geen expresweg te 
maken. 

Conclusie

Het Poolse ministerie voor Vervoer is verantwoordelijk voor de planning en het aanvragen 
van EU-financiering van het CEF of de cohesiefondsen (enkel TEN-V) of andere (nationale) 
bronnen om de wegen te verbeteren.

                                               
1 Zaak C-193/07.


