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Temats: Lūgumraksts Nr. 1304/2011, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Leszek 
Surowiec, par Polijas A1 maģistrāles paplašināšanu un ar to saistīto negatīvo 
ietekmi uz vairākiem privātajiem mājokļiem Surowiec pilsētā, Polijas 
dienvidrietumos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par zaudējumiem, kas nodarīti vairākiem privātiem 
mājokļiem Surowiec pilsētā, Polijas dienvidrietumos, kuri radušies ES finansētās A1 
maģistrāles paplašināšanas un ar to saistīto labiekārtošanas darbu rezultātā. Lūgumraksta 
iesniedzējs norāda uz plaisām sienās un griestos, sētu sabojāšanu utt., kā arī uz troksni, ar ko 
iedzīvotājiem nācās sadzīvot, kamēr tika veikti darbi. Tā kā lūgumraksta iesniedzēja un citu 
iedzīvotāju prasības par kompensāciju Polijas Valsts nozīmes ceļu un maģistrāļu 
ģenerāldirektorātam (GDDKiA) un Polijas ministru prezidentam nav izskatītas, viņš lūdz 
Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 14. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemts 2013. gada 28. augustā

Lūgumraksts attiecas uz  A 1 maģistrāles paplašināšanas darbu  negatīvo ietekmi, kāda radīta 
vairākām privātmājām Siemiona pilsētā, Polijas dienvidrietumos, kā arī uz nākamo sūdzību 
par A1 maģistrāles satiksmes radītu pārlieku troksni no kā cietuši iedzīvotāji iepriekš minētajā 
pilsētā. 
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Saskaņā ar kohēzijas politiku atbalsts tiek sniegts  atbilstoši papildinātībai un partnerībai starp 
Komisiju un dalībvalstīm, pienācīgi ņemot vērā to attiecīgās pilnvaras. Šajā kontekstā, 
pamatojoties uz subsidiaritātes principu, dalībvalstis ir atbildīgas par līdzfinansēto pasākumu 
īstenošanu attiecīgajā teritoriālajā līmenī saskaņā ar katras dalībvalsts institucionālo kārtību.

Attiecīgi Komisija nevar iejaukties, lai pārbaudītu vai līgumslēdzējs ir pārkāpis īpašuma 
tiesības, nepareizi īstenojot līgumu.  

No Siemiona pilsētas iedzīvotāju  veiktajiem administratīvajiem un juridiskajiem soļiem 
izriet, ka netika izmantotas visas Polijas juridiskā sistēmas paredzētās juridiskās iespējas. 
Tādēļ Komisija iesaka šo sūdzību vispirms nosūtīt attiecīgajām Polijas juridiskajām iestādēm 
— valsts/reģionālajai tiesai vai ombudam, ja pastāv aizdomas par to, ka GDDKiA ir vainīga   
slikti vai nevērīgi izskatot lūgumraksta iesniedzēja sūdzību un prasību par kompensāciju.
Attiecībā uz nākamo sūdzību par troksni, kas pārsniedz noteikto trokšņa līmeni tāpēc, ka 
blakus dzīvojamām mājām nav uzstādītas troksni aizturošas barjeras, dalībvalsts varas 
iestādes ir atbildīgas par atbilstošu pasākumu veikšanu aizsardzībai pret troksni atkarībā no  
satiksmes intensitātes un attiecīgajiem trokšņa līmeņiem.     
Eiropas vides trokšņa direktīva 2002/49/EK dalībvalstīm nosaka pieņemt rīcības plānus 
attiecībā uz ceļiem ar satiksmes intensitāti, kas pārsniedz 6 miljonus transportlīdzekļu gadā. 
Par rīcības plāniem  jākonsultējas ar vietējiem iedzīvotajiem. Tādēļ Komisija lūgumraksta 
iesniedzējam norāda vērsties kompetentajās valsts varas iestādēs, kurām būtu jāsniedz 
informācija par to rīcībā esošajiem juridiskajiem līdzekļiem un procedūrām, lai īstenotu 
tiesību aktu par vides troksni. 
Komisija, ņemot vērā lūgumrakstā norādītos argumentus, iesaka abus lūgumrakstā minētos 
jautājumus nosūtīt attiecīgajām valsts varas iestādēm.


