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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1304/2011 dėl Lenkijos greitkelio A1 pailginimo projekto ir jo 
neigiamo poveikio daugybei privačių namų Surovieco mieste, esančiame 
pietvakarinėje Lenkijos dalyje, kurią pateikė Lenkijos pilietis Leszek 
Surowiec

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl įgyvendinant ES finansuojamą greitkelio A1 pailginimo 
projektą ir vykdant susijusius statybos darbus padarytos žalos daugybei privačių namų 
Surovieco mieste, esančiame pietvakarinėje Lenkijos dalyje. Peticijos pateikėjas mini 
įtrūkimus sienose ir lubose, sugriautas tvoras ir pan., taip pat triukšmą, kurį gyventojai turėjo 
kęsti visą tą laiką, kol vyko statybos darbai. Peticijos pateikėjas kartu su kitais gyventojais 
kreipėsi dėl žalos atlyginimo į Lenkijos nacionalinių kelių ir greitkelių generalinį direktoratą 
(GDDKiA) ir Lenkijos ministrą pirmininką, bet bergždžiai, todėl prašo Europos Parlamento 
išnagrinėti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. vasario 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

Peticija susijusi su daugybei privačių namų Siemionos mieste (pietvakarių Lenkija) padaryta 
žala dėl greitkelio A1 pailginimo projekto įgyvendinimo darbų ir su dar vienu skundu dėl 
minėto miesto gyventojų kenčiamo didžiulio triukšmo, kurį kelia eismas A1 greitkelyje.

Parama pagal sanglaudos politiką teikiama vadovaujantis Komisijos ir valstybių narių 
partnerystės ir veiksmų papildomumo principu ir deramai atsižvelgiant į jų atitinkamas galias. 
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Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir vadovaujantis subsidiarumo principu, už bendrai iš ES 
Sanglaudos fondo finansuojamų projektų įgyvendinimą atitinkamu teritoriniu lygmeniu yra 
atsakingos valstybės narės, remiantis kiekvienos iš jų institucine sistema.
Taigi Komisija negali įsikišti ir įvertinti, ar rangovas pažeidė nuosavybės teises dėl neteisingo 
sutarties įgyvendinimo. 
Iš administracinių ir teisinių veiksmų, kurių ėmėsi Siemionos miesto gyventojai, aprašo 
matyti, kad išnaudotos ne visos teisinės priemonės, kurias suteikia Lenkijos teisinė sistema. 
Todėl Komisija rekomenduoja su šiuo klausimu visų pirma kreiptis į atitinkamas Lenkijos 
teismines institucijas, pavyzdžiui, nacionalinius ar regioninius teismus arba ombudsmeną, jei 
GDDKiA kaltinamas netinkamu elgesiu arba aplaidumu reaguojant į peticijos pateikėjo ginčą 
ir reikalavimą sumokėti kompensaciją.
Kalbant apie kitą skundą dėl triukšmo, viršijančio normas dėl to, kad šalia gyvenamųjų 
pastatų nebuvo triukšmo barjerų, valstybės narės institucijos privalo užtikrinti, kad būtų imtasi 
proporcingų apsaugos nuo triukšmo priemonių, priklausomai nuo eismo intensyvumo ir jo 
keliamo triukšmo lygio.
Pagal Europos Parlamento ir Komisijos direktyvą 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo 
valstybės narės privalo priimti veiksmų planus dėl kelių, kuriuose eismo intensyvumas viršija 
6 mln. transporto priemonių per metus. Vietos gyventojams turėtų būti teikiamos 
konsultacijos dėl šių veiksmų planų. Todėl Komisija pataria peticijos pateikėjui kreiptis į 
kompetentingas nacionalines institucijas. Jos turėtų galėti suteikti informacijos apie teisines 
priemones ir procedūras, kuriomis jos gali pasinaudoti siekdamos užtikrinti nacionalinės 
teisės aplinkos triukšmo srityje taikymą.

Susipažinusi su peticijos pateikėjo argumentais, Komisija rekomenduoja dėl abiejų peticijoje 
minėtų klausimų kreiptis į atitinkamas nacionalines institucijas.


