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Tema: Peticija Nr. 1375/2011 dėl Lenkijos vyriausybės sprendimo sustabdyti kelių 
tiesimo projektą ir susijusio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2008/96/EB dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo pažeidimo, kurią 
pateikė Lenkijos pilietis Jaroslaw Gryko piliečių asociacijos „Nasze Drogi -
Wpsólna Sprawa“ vardu, su aštuoniais parašais 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prieštarauja Lenkijos vyriausybės sprendimui sustabdyti greitkelių Nr. S6 
ir Nr. S19 plėtros projektą Palenkės provincijoje, Lenkijos šiaurės rytuose. Peticijos pateikėjas 
pabrėžia, kad regionas, kuris yra svarbi transporto tarp Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos ir 
Baltijos šalių sritis, reikia skubiai gerinti kelių ir geležinkelio transporto infrastruktūrą. 
Peticijos pateikėjas pareiškia, kad dabartiniai keliai vadinami „mirties keliais“ ir, kadangi 
minėti greitkeliai yra transeuropinio transporto tinklo dalis, vyriausybės sprendimu 
pažeidžiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/96/EB dėl kelių infrastruktūros 
saugos valdymo principai. Todėl jis prašo Europos Parlamento imtis veiksmų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. balandžio 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Lenkija yra didžiausia 2007–2013 m. programavimo laikotarpio sanglaudos politikos 
paramos gavėja ir jai iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo skiriama beveik 
68 mlrd. EUR. Visų pirma Palenkės regionui pagal šio regiono veiklos programą skiriama 
672 mln. EUR, jis taip pat gali pasinaudoti papildoma kitos veiklos programos „Rytų Lenkijos 
vystymasis“ ir kitų ES finansuojamų nacionalinių programų parama. 2007 m. Komisija ir 
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Lenkijos valdžios institucijos susitarė dėl transporto investicijų plano, kuriam įgyvendinti ir 
siekiant valdyti šias investicijas reikia didelių administracinių pajėgumų. Nors visa pasiekta 
pažanga yra patenkinama, ne visuose sektoriuose buvo pasiekta tiksliai tiek, kiek tikėtasi: 
kelių investicijos buvo vykdomos nenuosekliai, o kai kurios investicijų buvo perkeltos į 
būsimą 2014–2020 m. laikotarpį. 

Vis dėlto Sanglaudos fondo lėšomis buvo remiamos ilgos greitkelio Nr. S8 Varšuva–Balstogė 
atkarpos, įskaitant atkarpą Varšuva–Vyškuvas, Zambruvo žiedinį kelią ir atkarpą Balstogė–
Ježevas. Greitkelio Nr. S19 parengiamieji darbai remiami iniciatyva JASPERS, kuri yra 
Komisijos, Europos investicijų banko ir kitų partnerių bendroji įmonė.

2011 m spalio mėn. Komisija pateikė naują pasiūlymą dėl transeuropinio transporto tinklo 
(TEN-T)1, į kurį įtraukiami greitkeliai Nr. S8 ir Nr. S19. Siekiant, kad kelias, kuriuo 
sujungiamos Varšuva ir Lietuva, atitiktų aplinkos apsaugos teisės aktus, Varšuva ir Lietuva 
sujungiamos greitkeliais Nr. S8 ir Nr. S61. Be to, dabar įtraukta ir greitkelio Nr. S8 atkarpa į 
Balstogę bei greitkelis Nr. S19, įskaitant Balstogės aplinkkelį. Taigi šį projektą ir po 2014 m. 
bus galima finansuoti Sanglaudos fondo bei TEN-T lėšomis.

Komisija taip pat paskelbė teisės aktų projektų rinkinį dėl būsimos sanglaudos politikos 
2014–2020 m., kuriame transporto investicijoms ir toliau teks svarbus vaidmuo, remiamas ir 
Sanglaudos fondo, ir Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, tačiau ir taikant Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę, kuriai iš Sanglaudos fondo bus skirta 10 mlrd. EUR. Tai bus 
galimybė užbaigti vis dar trūkstamas transporto tinklo atkarpas.

Išvada

Komisija mano, kad labai svarbu gerinti transporto infrastruktūrą minėtame regione. Komisija 
apgailestauja dėl uždelsto įgyvendinimo, tačiau konkretūs sprendimai dėl projektų pažangos 
priimami nacionaliniu lygmeniu.

Komisija parengė pagrindą darbams, skirtiems gerinti Lenkijos kelių eismo saugą, ir pradės 
glaudžiai bendradarbiauti su Lenkijos valdžios institucijomis, siekdama įvykdyti aiškiai 
nustatytas 2014–2020 m. transporto investicijas. Komisija taip pat paskatins visuose 16 
Lenkijos regionų, įskaitant Palenkę, geriau planuoti ir vykdyti transporto investicijas.“

                                               
1 Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo 
plėtros gairių.


