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Tárgy: Leszek Surowiec lengyel állampolgár által benyújtott 1304/2011. számú petíció a 
lengyel A1 autópálya kibővítéséről és a bővítés által a délnyugat-lengyelországi 
Surowiec városban számos magánlakásra gyakorolt negatív hatásokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja azokat a károkat, amelyeket a délnyugat-lengyelországi 
Surowiec városban számos magánlakás szenvedett el az A1 autópálya Európai Unió által 
finanszírozott kibővítése, és az ehhez kapcsolódó építkezések miatt. A petíció benyújtója a 
felhívja a figyelmet a falakon és a mennyezeteken keletkezett repedésekre, a kerítések 
tönkretételére, valamint a zajra, amelyet a lakóknak a munka során el kellett viselniük. Mivel 
a petíció benyújtójának és más lakóknak a lengyel országos közút és autópálya 
főigazgatósághoz (GDDKiA) és a lengyel miniszterelnökhöz benyújtott kártérítési kérelmei 
eredménytelenek maradtak, a petíció benyújtója az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. február 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

A petíció tárgya az A1 autópálya kibővítésével kapcsolatos munkálatoknak számos 
magánlakásra gyakorolt káros hatása Siemiona városában (Délnyugat-Lengyelország), 
valamint a fent említett városban az A1 autópálya forgalmi zaja miatt a lakók által 
elszenvedett zajszennyezés miatti panasz.
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A kohéziós politika keretében a támogatásokat a kiegészítő jelleg és a Bizottság és a 
tagállamok közötti partnerség elve alapján nyújtják, az említett szereplők hatásköreinek 
megfelelő tiszteletben tartása mellett.  Ezzel összefüggésben az EU Kohéziós Alapból 
társfinanszírozásban részesülő tevékenységek végrehajtása a szubszidiaritás elve alapján a 
tagállamok feladatát képezi, amelyek e feladatot az arra legmegfelelőbb területi szinten és az 
egyes tagállamok intézményi rendszeréhez igazodva látják el.

Következésképpen a Bizottság nem avatkozhat be és nem vizsgálhatja meg, hogy a vállalkozó 
a szerződés nem megfelelő teljesítése miatt megsértette-e a tulajdonosok jogait.

A Siemiona lakosai által tett közigazgatási és jogi lépések leírása alapján úgy tűnik, hogy nem 
éltek a lengyel jogrendszerben biztosított valamennyi jogi lehetőséggel. Ezért a Bizottság azt 
ajánlja, hogy a kérdéssel először a megfelelő lengyel igazságszolgáltatási intézményekhez, 
például a helyi/regionális bíróságokhoz vagy az ombudsmanhoz forduljanak, amennyiben azt 
feltételezik, hogy a GDDKiA valamely kötelezettségét megszegte vagy gondatlanul járt el a 
petíció benyújtója által előterjesztett panasz és kártérítési igény kezelése során.

A zajvédő falak hiánya miatt a lakóépületek közelében tapasztalható, a megengedett mértéket 
meghaladó zajszint miatti további panasz tekintetében a tagállami hatóságok kötelesek 
gondoskodni a forgalom sűrűségének és az ebből következő zajszinteknek megfelelő 
zajvédelmi intézkedések megtételéről.

A környezeti zajról szóló 2002/49/EK uniós irányelv előírja a tagállamok számára, hogy az 
évi 6 millió jármű áthaladásánál nagyobb forgalmat lebonyolító közutakra vonatkozóan 
fogadjanak el cselekvési tervet. E cselekvési tervekkel kapcsolatban konzultálni kell a helyi 
lakossággal. Ezért a Bizottság a petíció benyújtójának azt javasolja, hogy forduljon a 
hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságokhoz, amelyektől felvilágosítást kaphat a környezeti 
zajra vonatkozó nemzeti szabályozás betartatása érdekében rendelkezésére álló jogi 
eszközökről és eljárásokról. 
A petícióban kifejtett érvelést követve a Bizottság azt javasolja, hogy a petícióban említett 
mindkét ügyben forduljanak a megfelelő nemzeti hatóságokhoz.


