
CM\1003924NL.doc PE519.591v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

28.8.2013

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1304/2011, ingediend door Leszek Surowiec (Poolse nationaliteit), 
over de uitbreiding van de Poolse snelweg A1 en de negatieve gevolgen hiervan 
voor een rij privéwoningen in de stad Surowiec in het zuidwesten van Polen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt over de schade aan een rij privéwoningen in de stad Surowiec in het 
zuidwesten van Polen als gevolg van de door de EU gefinancierde uitbreiding van de snelweg 
A1 en de daarmee samenhangende werken. Hij vermeldt scheuren in muren en plafonds, 
vernielde schuttingen enz., alsmede het lawaai waarmee de bewoners gedurende de uitvoering 
van de werken moesten leven. Aangezien de verzoeken van indiener en andere bewoners om 
schadevergoeding van het Poolse directoraat voor wegbeheer (GDDKiA) en de Poolse 
premier niets hebben opgeleverd, vraagt indiener het Europees Parlement om de zaak op te 
nemen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 februari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Het verzoekschrift heeft betrekking op de negatieve gevolgen voor een rij privéwoningen in 
de stad Siemiona (Zuidwest-Polen) als gevolg van de werken voor de uitbreiding van de 
snelweg A1, met een bijkomende klacht over buitensporig lawaai waaronder de inwoners van 
bovengenoemds stad door het verkeer op de A1 te lijden hebben.

Steun in het kader van het cohesiebeleid wordt verstrekt volgens een aanpak van 
complementariteit en partnerschap tussen de Commissie en de lidstaten, met adequate 
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eerbiediging van hun respectieve bevoegdheden. De tenuitvoerlegging van in het kader van 
het Cohesiefonds van de EU medegefinancierde projecten valt in dit verband, en op grond van 
het subsidiariteitsbeginsel, onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten, op het meest 
aangewezen territoriale niveau en overeenkomstig het institutionele stelsel van elke lidstaat.

Als gevolg hiervan kan de Commissie niet tussenbeide komen om te controleren of de 
contractant eigendomsrechten heeft geschonden door het contract onjuist uit te voeren. 

Uit de beschrijving van de door de inwoners van Siemiona ondernomen administratieve en 
juridische stappen blijkt dat niet alle door het Poolse rechtsstelsel geboden juridische 
mogelijkheden zijn benut. Daarom beveelt de Commissie aan dat de kwestie eerst wordt 
voorgelegd aan de passende Poolse gerechtelijke instanties, zoals nationale/regionale 
rechtbanken of de ombudsman, als wordt aangevoerd dat het GDDKiA schuldig is aan een 
fout of nalatigheid met betrekking tot de verwerking van indieners klacht en verzoek om 
schadevergoeding.
Wat de bijkomende klacht betreft over lawaai dat de normen overschrijdt door het ontbreken 
van geluidsschermen in de nabijheid van woningen, zijn de autoriteiten van de lidstaten 
bevoegd om ervoor te zorgen dat proportionele regelingen voor geluidswering worden 
getroffen, rekening houdend met de verkeersintensiteit en het geluidsniveau dat hierdoor 
wordt veroorzaakt.

Op grond van de Europese richtlijn omgevingslawaai (Richtlĳn 2002/49/EG) zijn de lidstaten 
verplicht om voor wegen waarop jaarlijks meer dan zes miljoen voertuigen passeren, 
actieplannen vast te stellen. De plaatselijke bewoners moeten over deze actieplannen worden 
geraadpleegd. Bijgevolg verwijst de Commissie indiener naar de bevoegde nationale 
autoriteiten, die informatie moeten kunnen verstrekken over de wettelijke middelen en 
procedures die hun ter beschikking staan om de nationale wetgeving inzake omgevingslawaai 
te handhaven.
De Commissie beveelt aan om, op basis van de argumentatie in het verzoekschrift, beide in 
het verzoekschrift aan de orde gestelde kwestie voor te leggen aan de bevoegde nationale 
autoriteiten.


