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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1304/2011, adresată de Leszek Surowiec, de cetățenie poloneză, privind 
extinderea autostrăzii poloneze A1 și impactul negativ al acesteia asupra unor 
locuințe private din orașul Surowiec din sud-vestul Poloniei

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă daunele provocate unor locuințe private din orașul Surowiec din sud-
vestul Poloniei ca urmare a extinderii autostrăzii A1 prin finanțare din partea UE și a 
lucrărilor de construcție aferente. Petiționarul se referă la fisurile din pereți și din tavane, la 
distrugerea gardurilor vii etc., precum și la zgomotul pe care locatarii au trebuit să îl suporte 
pe durata lucrărilor de construcție. Întrucât cererile de despăgubire adresate de petiționar și de 
alți locatari Direcției Generale a Drumurilor Naționale și a Autostrăzilor din Polonia 
(GDDKiA) și prim-ministrului polonez au fost fără rezultat, petiționarul solicită 
Parlamentului European să intervină în acest caz.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 februarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Petiția are în vedere impactul negativ asupra mai multor locuințe private din orașul Siemiona 
(sud-vestul Poloniei) de către lucrările privind extinderea autostrăzii A1, precum și o plângere 
suplimentară care vizează zgomotul excesiv cu care locuitorii din orașul menționat mai sus s-
au confruntat din cauza traficului rutier pe autostrada A1.

În cadrul politicii de coeziune, asistența se acordă în conformitate cu o abordare bazată pe 
complementaritate și parteneriat între Comisie și statele membre, cu respectarea 
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competențelor fiecărei părți. În acest context și pe baza principiului subsidiarității, 
responsabilitatea punerii în aplicare a proiectelor cofinanțate din Fondul de coeziune al UE le 
revine statelor membre, la nivelul teritorial cel mai adecvat și în conformitate cu sistemul 
instituțional din fiecare stat membru.

Prin urmare, Comisia nu poate interveni pentru a stabili dacă contractantul a încălcat sau nu 
drepturile la proprietate din cauza executării necorespunzătoare a contractului. 

Din descrierea demersurilor administrative și judiciare întreprinse de locuitorii din Siemiona, 
se observă că nu au fost epuizate toate opțiunile juridice prevăzute în sistemul juridic polonez. 
Prin urmare, Comisia recomandă, în primul rând, ca această chestiune să fie înaintată 
instituțiilor judiciare poloneze competente, de exemplu instanțelor naționale/regionale sau 
Ombudsmanului, dacă se consideră că GDDKiA a comis o abatere sau se face vinovată de 
neglijență în ceea ce privește procesarea plângerii petiționarului și a cererii sale de 
despăgubire.
În ceea ce privește plângerea suplimentară referitoare la zgomotul excesiv provocat de 
absența unor bariere fonice în apropierea locuințelor în cauză, autoritățile din statele membre 
trebuie să se asigure că sunt adoptate măsurile necesare și proporționale în ceea ce privește 
protecția împotriva zgomotului, în funcție de densitatea traficului și de nivelurile de zgomot 
ulterioare.

Directiva 2002/49/CE privind zgomotul ambiental prevede că statele membre trebuie să 
adopte planuri de acțiune pentru drumurile al căror trafic depășește șase milioane de vehicule 
pe an. Locuitorii în cauză trebuie să fie consultați cu privire la aceste planuri de acțiune. Prin 
urmare, Comisia recomandă petiționarului să sesizeze autoritățile naționale competente, care 
ar trebui să fie în măsură să ofere informații referitoare la mijloacele și procedurile juridice de 
care dispun pentru a aplica legislația națională privind zgomotul ambiental.

Având în vedere argumentele prezentate în petiție, Comisia recomandă ca autoritățile 
naționale competente să fie sesizate cu privire la ambele chestiuni menționate în petiție.


