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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1375/2011, внесена от Jaroslaw Gryko, с полско гражданство, от 
името на гражданско сдружение „Nasze Drogi - Wpsólna Sprawa“, подкрепена 
от осем подписа, относно решението на полското правителство да прекрати 
пътен проект и произтичащото от това нарушение на Директива 2008/96/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на 
безопасността на пътните инфраструктури 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу решението на полското правителство да 
прекрати проект за разширяване на автомагистрали S6 и S19 в окръг Podlaskie, в 
североизточната част на Полша. Вносителят на петицията подчертава, че районът, 
който е невралгична точка за транспорта между Полша, Беларус, Русия и балтийските 
държави, спешно се нуждае от по-добра инфраструктура както на пътната, така и на 
железопътната мрежа. Вносителят на петицията заявява, че съществуващите пътища са 
наричани „пътища на смъртта“, и като се има предвид, че посочените магистрали са 
част от трансевропейската транспортна мрежа, решението на правителството 
представлява нарушение на принципите, установени с Директива 2008/96/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета относно управлението на безопасността на пътните 
инфраструктури. Затова той призовава Европейския парламент да се намеси.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 април 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 май 2012 г.

Полша е най-големият бенефициер на политиката на сближаване през програмния 
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период 2007 – 2013 г. с почти 68 млрд. евро от структурните фондове и от Кохезионния 
фонд. По-специално, област Podlaskie получава 672 млн. евро по регионалната 
оперативна програма на страната и се ползва от допълнителна подкрепа по оперативна 
програма „Развитие на Източна Полша“ и други национални програми с финансиране 
от ЕС. През 2007 г. между Комисията и полските органи е договорен план за 
инвестиции в транспорта, за чието управление се изисква висок административен 
капацитет. Независимо от отбелязания общ задоволителен напредък постиженията не 
съответстват точно на планираното във всички сектори: налице е частично изпълнение 
на инвестициите в пътища, а някои от инвестициите са отложени за следващия 
програмен период 2014 – 2020 г. 

Но въпреки това, важни участъци от автомагистрала S8 Варшава – Bialystok са 
получили подкрепа от Кохезионния фонд, включително участъка Варшава – Wyszkow и 
околовръстното шосе на Zambrow, както и участъка Białystok – Jeżewo. 
Подготвителните работи за автомагистрала S19 се финансират по инициативата 
JASPERS – партньорство между Комисията, Европейската инвестиционна банка и 
други партньори. 

През октомври 2011 г. Европейската комисия представи ново предложение относно 
мрежата TEN-T1, част от която са автомагистралите S8 и S19. Пътната връзка между 
Варшава и Литва следва автомагистралите S8 и S61, за да бъде в съответствие със 
законодателството на ЕС в областта на околната среда. Освен това в настоящия момент 
са включени участъкът от S8 до Białystok и S19, включително обходният път на 
Białystok. По този начин проектът ще може да кандидатства за финансиране от 
Кохезионния фонд и TEN-T и след 2014 г. 

Комисията е публикувала и проект на законодателен пакет относно бъдещата политика 
на сближаване за периода 2014 – 2020 г., в който инвестициите в транспорта 
продължават да играят важна роля, подкрепяни от Кохезионния фонд и от Европейския 
фонд за регионално развитие, а също така и в рамките на Механизма за свързване на 
Европа, където ще бъдат прехвърлени 10 млрд. евро от Кохезионния фонд. Това ще 
бъде възможност за завършване на липсващите понастоящем участъци от 
транспортната мрежа. 

Заключение

Комисията отдава голямо значение на подобряването на транспорта в споменатия 
регион. Комисията изразява съжаление относно закъсненията при изпълнението, но 
конкретните решения относно проектите, които се придвижват, се вземат на местно 
равнище. 

Комисията е подготвила основата за подобряването на пътната безопасност в Полша и 
ще установи тясно сътрудничество с полските органи, за да се стигне до ясно 
определени инвестиции в транспорта за периода 2014 – 2020 г .  Комисията ще 
насърчава също така по-доброто планиране и изпълнение на инвестициите в транспорта 
                                               
1 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно насоките 

на Съюза за развитие на трансевропейската транспортна мрежа



CM\903899BG.doc 3/3 PE491.050v01-00

BG

във всичките 16 региона на Полша, включително Podlaskie. 


