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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1304/2011, внесена от Leszek Surowiec, с полско гражданство, 
относно удължаването на полската магистрала A1 и отрицателното 
въздействие от това върху един ред частни къщи в град Surowiec в 
югозападната част на Полша

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява оплакване от повреждането на един ред частни къщи 
в града на Surowiec в югозападната част на Полша вследствие на удължаването на 
магистрала A1, финансирано от ЕС, и свързаните с това строителни дейности. 
Вносителят на петицията се позовава на пукнатини в стените и таваните, унищожаване
на живи плетове и т.н., както и шума, при който се налага да живеят местните жители 
докато се извършват строителните работи. Тъй като исканията за обезщетение на 
вносителя на петицията и на останалите местни жители до Полската главна дирекция за 
национални пътища и магистрали (GDDKiA) и до полския министър-председател са 
останали без резултат, той моли Европейския парламент да поеме случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 февруари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Петицията се отнася до отрицателното въздействие на ред частни къщи в град Siemiona 
(югозападна Полша), дължащи се на работа по разширяване на автомагистрала А1 и 
още едно оплакване относно прекомерния шум, на който са изложени жителите на 
горепосочените град във връзка с движението по автомагистрала А1.
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Помощ в рамките на политиката на сближаване се предоставя съобразно принципа на 
допълняемост и партньорство между Комисията и държавите членки, при спазване на 
съответните им правомощия. В този контекст и въз основа на принципа на 
субсидиарност, държавите членки носят отговорност за осъществяването на 
съфинансираните проекти на най-подходящото териториално равнище и в съответствие
с институционалната система на всяка държава членка.

Следователно Комисията не е в състояние да се намеси, за да провери дали 
изпълнителят е нарушил права на собственост поради неправилно изпълнение на 
договора. 
От описанието на административните и правни действия, предприети от жителите на 
Siemiona, изглежда, че не всички правни възможности, които се предоставят от 
полската правна система, са били използвани.  Ето защо Комисията препоръчва като 
начало въпросът да бъде поставен пред съответните полски съдебни институции, като 
например национални/регионални съдилища или пред Омбудсмана, ако се предполага, 
че GDDKiA е извършител на нарушение или небрежност при обработването на жалбата 
на вносителя на петицията и иска му за обезщетение.

Във връзка с другото оплакване относно това, че нивото на шума надвишава 
стандартите поради липса на шумови бариери в близост до жилищните сгради, органи 
те на държавите членки носят отговорност за осигуряване на пропорционални мерки за
защита от шума в зависимост от интензивността на движението и съответните равнища 
на шум.
Европейската директива относно шума в околната среда 2002/49/ЕО изисква от 
държавите членки да приемат планове за действие за пътища с движение на над 6 
милиона превозни средства годишно.  Трябва да се провеждат консултации с местните 
жители по отношение на тези планове за действие. Във връзка с това, Комисията 
насочва вносителя на петицията към компетентните национални органи, които следва 
да могат да предоставят информация за правните средства и процедури за прилагане на 
националното законодателство относно шума в околната среда.

Във връзка с аргументация в петицията, Комисията препоръчва и двата въпроса, 
посочени в петицията, да бъдат представени на вниманието на съответните национални 
органи.


