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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1375/2011 ingediend door Jaroslaw Gryko (Poolse 
nationaliteit), namens de maatschappelijke organisatie “Nasze Drogi -
Wpsólna Sprawa”, gesteund door acht medeondertekenaars, over het besluit 
van de Poolse regering om een wegenbouwproject in te dienen en de daaruit 
voortvloeiende schending van Richtlijn 2008/96/EG betreffende het beheer 
van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener protesteert tegen het besluit van de Poolse regering om een project in te dienen voor 
de uitbreiding van de autowegen S6 en S19 in de provincie Podlaskie in het noordoosten van 
Polen. Indiener wijst op het feit dat de regio hét vervoersknooppunt is tussen Polen, Wit-
Rusland, Rusland en de Baltische landen en dringend betere infrastructuur nodig heeft, zowel 
weg- als spoorinfrastructuur. Indiener schrijft dat de huidige wegen “wegen des doods” 
worden genoemd en dat aangezien genoemde autowegen onderdeel uitmaken van het trans-
Europees vervoersnetwerk het besluit van de regering een inbreuk vormt op de in Richtlijn 
2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het beheer van de 
verkeersveiligheid van weginfrastructuur uiteengezette beginselen. Indiener verzoekt het 
Europees Parlement dan ook om in te grijpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 april 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

Polen is met bijna 68 miljard euro steun uit de Structuurfondsen en het Cohesiefonds de 
belangrijkste begunstigde van het cohesiebeleid in de programmeringsperiode 2007-2013. Zo 
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ontvangt de regio Podlaskie 672 miljoen euro in het kader van het desbetreffende regionaal 
operationeel programma en geniet deze extra steun uit het operationeel programma 
"Development of Eastern Poland" en andere nationale door de EU gefinancierde 
programma's. In 2007 zijn de Commissie en de Poolse autoriteiten een plan voor 
vervoersinvesteringen overeengekomen, waarvan het beheer een hoog niveau van 
administratieve capaciteiten vergt. Hoewel de in het geheel geboekte vooruitgang bevredigend 
is, is de uitvoering niet in alle sectoren volgens plan verlopen: dit heeft geleid tot een 
versnipperde uitvoering van investeringen in het wegennet en een aantal investeringen is 
uitgesteld tot de periode 2014-2020. 

Grote gedeelten van de S8 tussen Warschau-Bialystok zijn door het Cohesiefonds 
ondersteund, met inbegrip van het gedeelte Warschau-Wyszkow, de ringweg van Zambrow en 
het gedeelte Białystok - Jeżewo. Voorbereidende werkzaamheden voor de S19 worden 
ondersteund door het JASPERS-initiatief, een gezamenlijke onderneming van de Commissie, 
de Europese Investeringsbank en andere partners. 

In oktober 2011 heeft de Europese Commissie een nieuw voorstel ingediend voor het TEN-V-
netwerk1 dat de S8 en de S19 omvat. De wegverbinding tussen Warschau en Litouwen volgt 
de S8 en de S61 in naleving van de EU-milieuwetgeving. Ook het gedeelte van de S8 naar 
Białystok en de S19 - met inbegrip van de omleiding bij Białystok - maakt er nu deel van uit. 
Het zal derhalve ook na 2014 in aanmerking komen voor steun uit de cohesie- en TEN-V-
financiering. 
Daarnaast heeft de Commissie een ontwerp voor een pakket wetgevingsmaatregelen op het 
gebied van het cohesiebeleid voor de periode 2014-2020 gepubliceerd, waarin 
vervoersinvesteringen een belangrijke rol zullen blijven spelen met ondersteuning uit het 
Cohesiefonds en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, maar ook in het kader 
van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, waarnaar 10 miljard euro van het 
Cohesiefonds zal worden overgedragen. Dit is een gelegenheid om de momenteel 
ontbrekende gedeelten van het vervoersnetwerk te voltooien. 

Conclusie

De Commissie hecht veel waarde aan de verbetering van het vervoer in de genoemde regio. 
De Commissie betreurt de vertragingen in de tenuitvoerlegging, maar de beslissingen over 
specifieke te steunen projecten worden op nationaal niveau genomen. 

De Commissie heeft het terrein geëffend voor de verbetering van de verkeersveiligheid in 
Polen en zal in nauwe samenwerking met de Poolse autoriteiten duidelijk omschreven 
vervoersinvesteringen voor 2014-2020 vaststellen. De Commissie zal tevens aandringen op 
een betere planning en de uitvoering van vervoersinvesteringen in alle zestien Poolse regio's, 
met inbegrip van Podlaskie. 

                                               
1  Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende EU-richtsnoeren 
voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk


