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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Jaroslaw Gryko lengyel állampolgár által a „Nasze Drogi – Wpsólna
Sprawa” polgári egyesület nevében benyújtott 1375/2011. számú, 8 aláírást 
tartalmazó petíció a lengyel kormánynak egy útépítési projekt leállítására 
vonatkozó határozatáról, és ehhez kapcsolódóan a közúti infrastruktúra 
közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 2008/96/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv megsértéséről 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik a lengyel kormány határozata ellen, amelynek értelmében a 
Lengyelország északkeleti részén elterülő Podlaskie vajdaságban leállítják az S6 és az S19 
autópályák kibővítésére indított projektet. A petíció benyújtója rámutat, hogy ezen a területen, 
amely a Lengyelország, Fehéroroszország, Oroszország és a balti államok közötti forgalom 
csomópontját alkotja, sürgősen javítani kell a közlekedési infrastruktúrát, és nem csupán jobb 
közúti infrastruktúrára, hanem jobb vasúti infrastruktúrára is szükség van. A petíció 
benyújtója rámutat, hogy a létező főutakat csak „halálszakaszként” szokták emlegetni, és 
hangsúlyozza, hogy az érintett autópályák a transzeurópai közlekedési hálózat részét alkotják, 
és ezért a kormány határozata a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 
2008/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben rögzített elvek megsértését jelenti. A 
petíció benyújtója ezért az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. április 20. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.
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Lengyelország a 2007–2013 közötti programozási időszak kohéziós politikájának egyik 
legnagyobb kedvezményezettje a strukturális és kohéziós alapokból származó közel 
68 milliárd eurós támogatással. Regionális operatív programja alapján a Podlaskie-régió 
672 millió euróban részesül, és további támogatást kap a „Kelet-Lengyelország fejlesztése”
operatív programból és más uniós finanszírozású nemzeti programokból is. A Bizottság és a 
lengyel hatóságok 2007-ben olyan közlekedési beruházási tervet fogadtak el, amelynek 
igazgatása jelentős adminisztratív kapacitásokat igényel. Noha az elért általános előrehaladás 
kielégítő, a megvalósítás nem minden ágazatban alakult pontosan a terveknek megfelelően: ez 
a közúti beruházások széttagolt végrehajtását eredményezte, számos beruházást pedig a 
következő, 2014–2020-as időszakra halasztottak. 

Mindazonáltal a kohéziós alap az S8 Varsó–Bialystok autópálya jelentős hosszúságú 
szakaszainak építéséhez nyújtott támogatást, például a Varsó–Wyszkow szakaszhoz, a 
Zambrow körüli körgyűrűhöz és a Białystok–Jeżewo szakaszhoz. Az S19-es előkészületi 
munkálataihoz a JASPERS kezdeményezés nyújt támogatást, amely a Bizottság, az Európai 
Beruházási Bank és más partnerek közös vállalkozása. 

2011 októberében az Európai Bizottság az S8 és S19 autópályát magában foglaló TEN-T 
hálózatra vonatkozó javaslatot1 terjesztett elő. Az S8 és S61 autópályát a Varsó és Litvánia 
közötti közúti kapcsolat követi, hogy eleget lehessen tenni az uniós környezetvédelmi jognak. 
Emellett most belekerült a projektbe az S8-as autópálya Białystokig és az S19-es útig tartó, a 
białystoki elkerülő utat is magában foglaló szakasza. Ilyen módon 2014 után is jogosult a 
kohéziós és a TEN-T hálózatával kapcsolatos támogatásra. 

A Bizottság közzétette a jövőbeni, 2014–2020-as kohéziós politikával kapcsolatos jogalkotási 
csomag tervezetét, amelyben a közlekedési beruházások továbbra is fontos, a Kohéziós Alap 
és az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatott szerephez jutnak, és ez a szerep 
érvényesül az európai összekapcsolódási eszközön belül is, ahová 10 milliárd euró kerül át a 
Kohéziós Alapból. Ez lehetőséget kínál majd a közlekedési hálózat most még hiányzó 
szakaszainak kiépítésére. 

Következtetés

A Bizottság nagy jelentőséget tulajdonít a közlekedés továbbfejlesztésének az említett 
régióban. A Bizottság sajnálatát fejezi ki a megvalósítás késlekedése miatt, de a projektek 
folytatásával kapcsolatos konkrét döntéseket nemzeti szinten hozzák meg. 

A Bizottság előkészítette a lengyelországi közlekedésbiztonság javításának alapjait, és 
szorosan együttműködik majd a lengyel hatóságokkal abban, hogy a 2014–2020-as időszakra 
egyértelműen meghatározzák a közlekedési beruházásokat. A Bizottság emellett ösztönzi azt 
is, hogy Lengyelország mind a 16 régiójában – így a Podlaskie-régióban is – hatékonyabban 
tervezzék meg és hajtsák végre a közlekedési beruházásokat. 

                                               
1 A transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslat.


