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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1375/2011 af Jaroslaw Gryko, polsk statsborger, for 
borgersammenslutningen "Nasze Drogi - Wpsólna Sprawa", og 8 
medunderskrivere, om den polske regerings beslutning om at indstille et 
vejprojekt og den dermed forbundne misligholdelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/96/EF om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod den polske regerings beslutning om at indstille projektet til 
udvidelse af motorvejene S6 og S19 i departementet Podlaskie i det nordøstlige Polen. 
Andrageren påpeger, at området, der er knudepunkt for trafikken mellem Polen, Belarus, 
Rusland og de baltiske stater, har uopsætteligt behov for en bedre transportinfrastruktur, ikke 
bare vej- men også jernbaneinfrastruktur. Andrageren nævner, at de eksisterende landeveje 
går under navnet "dødsruterne", og understreger, at da de pågældende motorveje er en del af 
det transeuropæiske transportnet, er regeringens beslutning en overtrædelse af principperne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/96/EF om forvaltning af vejinfrastrukturens
sikkerhed. Han anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. april 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"Polen er med næsten 68 mia. EUR fra Struktur-og Samhørighedsfondene det mest 
begunstigede land i samhørighedspolitikken i programmeringsperioden 2007-2013. Specifikt 
modtager regionen Podlaskie 672 mio. EUR i forbindelse med dets regionale operationelle 
program, og regionen modtager yderligere støtte fra det operationelle program "Development 
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of Eastern Poland" og andre nationale EU-finansierede programmer. Kommissionen og de 
polske myndigheder enedes i 2007 om en plan om transportinvesteringer, der kræver stor 
administrativ kapacitet til administrationen af disse investeringer. Selv om de overordnede 
fremskridt er tilfredsstillende, foregik leveringen ikke ligefrem som planlagt i alle sektorer.
Dette resulterede i fragmenteret gennemførelse af vejinvesteringer, og en række investeringer 
blev udsat til den kommende periode 2014-2020.

Vigtige strækninger af S8 mellem Warszawa og Bialystok er dog blevet støttet af 
Samhørighedsfonden, inklusive strækningen mellem Warszawa og Wyszkow og ringvejen 
ved Zambrow samt strækningen mellem Białystok og Jeżewo. I forbindelse med S19 støttes 
forarbejdet af Jaspers-initiativet, der er et joint-venture mellem Kommissionen, Den 
Europæiske Investeringsbank og andre partnere. 

I oktober forelagde Kommissionen et nyt forslag til TEN-T-netværket1, herunder S8 og S19.
Vejforbindelsen mellem Warszawa og Litauen følger S8 og S61 for at overholde EU's 
miljølovgivning. Desuden er S8-strækningen til Białystok og S19 – inklusive 
Białystokomkørslen – nu medtaget. Den er dermed berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden samt TEN-T-støtte efter 2014.

Kommissionen har også offentliggjort et forslag til en lovpakke om samhørighedspolitikken i 
2014-2020, hvor transportinvesteringer fortsat vil spille en vigtig rolle med støtte fra 
Samhørighedsfonden og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, men også i Connecting 
Europe-faciliteten, hvortil 10 mia. EUR vil blive overført fra Samhørighedsfonden. Dette vil 
være en mulighed for at færdiggøre transportnettets i øjeblikket manglende strækninger.

Konklusion

Kommissionen tillægger forbedringen af transport i den nævnte region stor betydning.
Kommissionen beklager den forsinkede gennemførelse, men specifikke beslutninger om 
projekter, der skal fremskyndes, tages dog på nationalt niveau.

Kommissionen gjorde forarbejdet for forbedringen af vejsikkerheden i Polen og vil indgå i tæt 
samarbejde med de polske myndigheder med henblik på at nå frem til klart definerede 
transportinvesteringer for 2014-2020. Kommissionen vil også opfordre til bedre planlægning 
og gennemførelse af transportinvesteringer i alle Polens 16 regioner, herunder også Podlaskie.

                                               
1  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske 
transportnet


