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Ref.: Petiția nr. 0053/2013, adresată de Rafał Dąbrowski, de cetățenie polonă, însoțită 
de 31 de semnături, privind construcția drumului „Via Carpathia”

1. Rezumatul petiției

Petiționarii își exprimă sprijinul pentru construcția drumului „Via Carpathia” în Republica 
Polonă, de la frontiera sa cu Lituania la Budzisko până la frontiera sa cu Slovacia la 
Barwinek, urmând drumurile naționale 8 și 19. Petiționarii consideră că acesta va stimula în 
mod considerabil dezvoltarea acestor regiuni din Polonia și a țărilor vecine.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014

Organul legislativ al Uniunii a adoptat Orientările UE pentru rețeaua transeuropeană de
transport (TEN-T) și un nou fond pentru infrastructură numit „Mecanismul pentru 
interconectarea Europei” (MIE)1. 

Regulamentul TEN-T se bazează pe o metodologie clară care a fost dezvoltată începând din 
2009 împreună cu statele membre, Parlamentul European și alte părți interesate. Noua rețea 

                                               
1 Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările 
Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE și Regulamentul 
(UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
680/2007 și (CE) nr. 67/2010, JO L 348, 20.12.2013, pp. 1 și 129.



PE529.939v01-00 2/2 CM\1022359RO.doc

RO

TEN-T va consta într-o rețea globală și centrală. Rețeaua globală va include drumurile și 
liniile feroviare naționale principale, având drept obiectiv asigurarea accesibilității și a unor 
standarde comune până în 2050, în timp ce rețeaua centrală va lega capitalele, marile 
aglomerații și porturile principale prin căi ferate, drumuri și, acolo unde este posibil, prin căi 
navigabile interioare, până în 2030. 

În baza propunerii Ministerului Infrastructurii al Republicii Polone 
din aprilie 2010, întregul tronson al S19 de la sud de Bialystok până 
la frontiera cu Slovacia – care corespunde tronsonului polonez al 
conceptului „Via Carpathia” – este inclus în rețeaua TEN-T și, în 
consecință, este eligibil pentru finanțare europeană din fondurile 
structurale și de investiții europene (ESI). Tronsonul transfrontalier 
S61 Suwałki-Budzisko către Lituania beneficiază de finanțare din 
MIE.

Harta indică aliniamentul rețelei rutiere TEN-T din Polonia. Liniile 
îngroșate indică rețeaua centrală. Tronsonul Lublin-Rzeszow face 
parte din rețeaua centrală TEN-T. Tronsoanele Bialystok–Lublin și 
Rzeszow către frontiera cu Slovacia fac parte din rețeaua globală 
TEN-T. De asemenea, tronsonul transfrontalier S61 Suwałki-
Budzisko către Lituania – ca legătură nordică propusă în conceptul 
„Via Carpathia” – este inclus în rețeaua centrală TEN-T. 

Drumul S8 Bialystok-Augustów nu a fost inclus în rețeaua TEN-T 
din cauza preocupărilor legate de mediu ridicate de Comisia Europeană ca urmare a cererii
sale depuse la Curtea de Justiție a Uniunii Europene în 2007 privind cauza „Via Baltica”1. 
Drept urmare, guvernul polonez a căzut de acord în privința unui compromis de a nu limita 
efectele negative asupra mediului pe tronsonul de drum S8 Bialystok-Augustów și de a nu 
transforma acest tronson de drum într-o autostradă. 

Concluzii

Ministerul Transporturilor al Republicii Polone este responsabil cu planificarea și solicitarea 
unei finanțări din partea Uniunii în vederea reabilitării drumurilor din MIE/Fondul de 
coeziune (numai TEN-T) sau din alte surse (naționale). 

                                               
1 Cauza C-193/07.


