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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1304/2011 af Leszek Surowiec, polsk statsborger, om udvidelsen af 
den polske motorvej A1 og de negative indvirkninger heraf på en række 
privatboliger i byen Surowiec i det sydvestlige Polen

1. Sammendrag

Andrageren påklager de skader, der er påført en række privatboliger i byen Surowiec i det 
sydvestlige Polen som følge af den EU-finansierede udvidelse af motorvej A1 og de dermed 
forbundne anlægsarbejder. Andrageren henviser til revner i vægge og lofter, ødelæggelse af 
hegn osv., samt til den larm, som beboerne måtte leve med, så længe arbejdet varede. Da 
andragerens og andre beboeres anmodninger om erstatning til det polske vejdirektorat 
(GDDKiA) og den polske premierminister har været resultatløse, anmoder han Europa-
Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. februar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

Andragendet vedrører de negative indvirkninger på en række privatboliger i byen Siemiona (i 
det sydvestlige Polen) af arbejdet med udvidelsen af motorvej A1 og endnu en klage over 
uacceptable støjgener for indbyggerne i den nævnte by med hensyn til trafikstøj fra motorvej 
A1.

Der ydes inden for rammerne af samhørighedspolitikken bistand i henhold til en strategi, som 
omfatter komplementaritet og partnerskab mellem Kommissionen og medlemsstaterne under 
behørig hensyntagen til deres respektive beføjelser. I denne sammenhæng og på grundlag af 
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nærhedsprincippet er medlemsstaterne ansvarlige for gennemførelsen af projekter, der 
samfinansieres under EU's Samhørighedsfond, på det mest relevante territoriale niveau og i 
overensstemmelse med den enkelte medlemsstats institutionelle system.

Kommissionen kan derfor ikke gribe ind for at undersøge, om entreprenøren har krænket 
ejendomsretten på grund af en ukorrekt gennemførelse af kontrakten. 

Det fremgår af beskrivelsen af de administrative og retslige skridt, som indbyggerne i 
Siemiona har taget, at man ikke har udnyttet alle de juridiske muligheder, som det polske 
retssystem giver. Kommissionen anbefaler derfor i første omgang, at sagen indbringes for de 
relevante polske retlige institutioner, såsom de nationale/regionale domstole eller 
ombudsmanden, hvis det påstås, at GDDKiA har gjort sig skyldig i fejl eller forsømmelighed i 
forbindelse med behandlingen af andragerens klage og erstatningskrav.

Med hensyn til klagen over støj, der overskrider de tilladte grænseværdier, på grund af 
manglende støjskærme tæt på beboelsesejendomme er medlemsstaternes myndigheder 
ansvarlige for at sikre, at der træffes forholdsmæssige foranstaltninger til støjbekæmpelse 
afhængig af trafiktætheden og de deraf følgende støjniveauer.

I henhold til direktiv 2002/49/EF om ekstern støj skal medlemsstaterne vedtage 
handlingsplaner for veje med en trafik på over 6 millioner køretøjer om året. 
Lokalbefolkningen skal høres om disse handlingsplaner. Kommissionen henviser derfor 
andrageren til de kompetente nationale myndigheder, der bør kunne oplyse, hvilke retsmidler 
og procedurer der er til rådighed for at håndhæve den nationale lovgivning om ekstern støj.

På baggrund af argumentation i andragendet anbefaler Kommissionen, at der rettes 
henvendelse til de relevante nationale myndigheder angående de begge spørgsmål, der 
nævnes i andragendet.


