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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0053/2013, ktorú predkladá Rafał Dąbrowski, poľský štátny občan, 
spolu s 31 podpismi, o výstavbe cesty Via Carpathia

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladatelia petície vyhlasujú podporu výstavbe cesty Via Carpathia v Poľskej republike od 
hraníc s Litvou pri Budzisku po hranice so Slovenskom pri Barwinku, ktorá sleduje
vnútroštátne cesty č. 8 a 19. Predkladatelia petície sa domnievajú, že cesta by významným 
spôsobom podporila rozvoj týchto regiónov v Poľsku a susedných krajinách.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 4. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 28. februára 2014

Zákonodarca EÚ nedávno prijal usmernenia EÚ pre transeurópsku dopravnú sieť (TEN-T) 
a nový infraštruktúrny fond s názvom Nástroj na prepájanie Európy (NPE)1. 

Nariadenie o TEN-T vychádza z jasnej metodiky, ktorá sa vyvíjala od roku 2009 spolu 
s členskými štátmi, Európskym parlamentom a inými zainteresovanými stranami. Nová sieť 
TEN-T bude pozostávať zo súhrnnej a základnej siete. Súhrnná sieť bude pozostávať 

                                               
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre 
rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ a nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa 
mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010, Ú. v. EÚ L 348, 
20.12.2013, s. 1 a 129.
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z hlavných vnútroštátnych železničných tratí a ciest a jej cieľom bude zabezpečiť dostupnosť 
a spoločné normy do roku 2050, zatiaľ čo základná sieť spojí do roku 2030 hlavné mestá, 
veľké aglomerácie a hlavné prístavy prostredníctvom železníc, ciest a, ak sú k dispozícii, 
vnútrozemských vodných ciest. 

Na základe návrhu poľského ministerstva infraštruktúry z apríla 
2010 celý úsek cesty S19 z juhu Bialystoku až po slovenskú hranicu 
– ktorý zodpovedná poľskému úseku cesty Via Carpathia – je 
zahrnutý do siete TEN-T, a preto má nárok na európske finančné 
prostriedky zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ. 
Cezhraničný úsek cesty S61 Suwałki – Budzisko do Litvy spĺňa 
podmienky na financovanie z NPE.

Usporiadanie cestnej siete TEN-T v Poľsku je znázornené na 
uvedenej mape. Hrubé čiary znázorňujú základnú sieť. Úsek Lublin 
– Rzeszow je súčasťou základnej siete TEN-T. Úseky Bialystok –
Lublin a Rzeszow až po slovenskú hranicu sú súčasťou súhrnnej 
siete TEN-T. Súčasťou základnej siete TEN-T je aj cezhraničný úsek 
cesty S61 Suwałki – Budzisko do Litvy, ktorý predstavuje severné 
spojenie navrhované v rámci koncepcie cesty Via Carpathia. 

Cesta S8 Bialystok – Augustów nebola zahrnutá do siete TEN-T pre 
obavy o životné prostredie, ktoré vyjadrila Európska komisia po 
tom, ako v roku 2007 predložila Súdnemu dvoru Európskej únie žiadosť v súvislosti s vecou 
týkajúcou sa cesty Via Baltica1. Poľská vláda preto súhlasila s kompromisom, že na úseku 
cesty S8 Bialystok – Augustów obmedzí negatívne vplyvy na životné prostredie a že túto 
cestu nezmení na diaľnicu. 

Záver

Za plánovanie a podávanie žiadostí o finančné prostriedky EÚ na zdokonaľovanie ciest 
z NPE/Kohézneho fondu (iba na TEN-T) alebo iných (vnútroštátnych) zdrojov je zodpovedné 
poľské ministerstvo dopravy. 

                                               
1 Vec C-193/07


