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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1304/2011, του Leszek Surowiec, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη διαπλάτυνση του πολωνικού αυτοκινητόδρομου A1 και τις αρνητικές 
επιπτώσεις που είχε αυτή σε μια σειρά ιδιωτικών κατοικιών στην πόλη 
Surowiec της νοτιοδυτικής Πολωνίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει τις ζημίες που προκλήθηκαν σε μια σειρά ιδιωτικών κατοικιών 
στην πόλη Surowiec της νοτιοδυτικής Πολωνίας ως επακόλουθο της χρηματοδοτούμενης από 
την ΕΕ διαπλάτυνσης του αυτοκινητόδρομου A1 και των σχετικών έργων κατασκευής. Ο 
αναφέρων παραπέμπει σε ρωγμές σε τοίχους και οροφές, καταστροφή φρακτών, κ.λπ. καθώς 
και στο θόρυβο που αναγκάστηκαν να υποστούν οι κάτοικοι για όσο διάστημα διήρκεσαν τα 
έργα. Καθώς οι αιτήσεις για αποζημίωση του αναφέροντος και άλλων κατοίκων προς την 
πολωνική διεύθυνση δημοσίων οδών (GDDKiA) και τον πολωνό πρωθυπουργό δεν είχαν 
αποτέλεσμα, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί του ζητήματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Φεβρουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Η αναφορά σχετίζεται με τον αρνητικό αντίκτυπο σε μια σειρά ιδιωτικών κατοικιών στην 
πόλη Siemiona της νοτιοδυτικής Πολωνίας εξαιτίας των εργασιών για τη διαπλάτυνση του 
αυτοκινητόδρομου A1 και με καταγγελία για τον υπερβολικό θόρυβο στον οποίο εκτίθενται 
οι κάτοικοι της εν λόγω πόλης λόγω κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Α1.



PE519.591v01-00 2/2 CM\1003924EL.doc

EL

Η βοήθεια στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή παρέχεται με βάση μια προσέγγιση 
συμπληρωματικότητας και εταιρικής σχέσης μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Σε αυτό το πλαίσιο και με 
βάση την αρχή της επικουρικότητας, η υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων στο 
πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών, στο πλέον 
ενδεικνυόμενο εδαφικό επίπεδο και σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα που ισχύει σε κάθε 
κράτος μέλος.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει για να εξετάσει εάν ο ανάδοχος παραβίασε 
δικαιώματα ιδιοκτησίας λόγω εσφαλμένης εκτέλεση της σύμβασης. 
Η περιγραφή των διοικητικών και νομικών ενεργειών που ανέλαβαν οι κάτοικοι της Siemiona 
φανερώνει ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν όλες οι νομικές επιλογές που προβλέπει το πολωνικό 
νομικό σύστημα. Επομένως, η Επιτροπή συστήνει την εξέταση του ζητήματος αρχικά από τα 
αρμόδια δικαστικά όργανα της Πολωνίας, όπως τα εθνικά/περιφερειακά δικαστήρια ή το 
συνήγορο του πολίτη, εάν εικάζεται ότι η GDDKiA ευθύνεται για κατάχρηση ή αμέλεια όσον 
αφορά την εξέταση της καταγγελίας του αναφέροντος και το αίτημα αποζημίωσης.
Όσον αφορά τη δεύτερη καταγγελία σχετικά με το θόρυβο που υπερβαίνει τα πρότυπα λόγω 
έλλειψης ηχοφραγμάτων κοντά σε κατοικίες, οι αρχές των κρατών μελών είναι αρμόδιες για 
την εξασφάλιση αναλογικών ρυθμίσεων για την προστασία από το θόρυβο, ανάλογα με την 
πυκνότητα της κυκλοφορίας και τα σχετικά επίπεδα θορύβου.
Η ευρωπαϊκή οδηγία για τον περιβαλλοντικό θόρυβο 2002/49/ΕΚ απαιτεί από τα κράτη μέλη 
να εγκρίνουν σχέδια δράσης για οδούς με κυκλοφορία άνω των 6 εκατομμυρίων οχημάτων 
ετησίως. Πρέπει να γίνουν διαβουλεύσεις με τους περιοίκους για αυτά τα σχέδια δράσης. Με 
βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή παραπέμπει τον αναφέροντα στις αρμόδιες εθνικές αρχές, οι 
οποίες πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα έννομα μέσα και τις 
διαδικασίες που διαθέτουν για την επιβολή του εθνικού δικαίου για τον περιβαλλοντικό 
θόρυβο.

Με βάση τα επιχειρήματα που προβάλλονται στην αναφορά, η Επιτροπή συστήνει την 
παραπομπή και των δύο ζητημάτων της αναφοράς στις αρμόδιες εθνικές αρχές.


