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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1304/2011, ktorú predkladá Leszek Surowiec (poľský štátny 
príslušník), o rozšírení poľskej diaľnice A1 a negatívnom vplyve tohto 
rozšírenia na rad súkromných domov v meste pána Surowieca na juhozápade 
Poľska

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície sa sťažuje na poškodenia radu súkromných domov vo svojom meste na 
juhozápade Poľska v dôsledku rozšírenia diaľnice A1 financovaného EÚ a súvisiacich 
stavebných prác. Predkladateľ petície uvádza praskliny v múroch a stropoch, zničené ploty 
atď. a tiež hluk, v ktorom obyvatelia museli žiť počas realizácie stavebných prác. Keďže 
žiadosti predkladateľa petície a ďalších obyvateľov o kompenzáciu od poľského generálneho 
riaditeľstva pre národné cesty a diaľnice (GDDKiA) a poľského premiéra nepriniesli 
výsledok, žiada Európsky parlament, aby sa ujal tejto veci.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 14. februára 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. augusta 2013

Petícia sa týka negatívneho vplyvu na rad súkromných domov v meste Siemiona 
(juhozápadné Poľsko) spôsobeného prácami na rozšírení diaľnice A1 a ďalšej sťažnosti na 
nadmerný hluk, ktorým obyvatelia uvedeného mesta trpia v súvislosti s hlukom z cestnej 
premávky na diaľnici A1.

Pomoc v rámci kohéznej politiky sa poskytuje na základe komplementárnosti a partnerstva 
medzi Komisiou a členskými štátmi s riadnym zohľadnením ich príslušných právomocí.



PE519.591v01-00 2/2 CM\1003924SK.doc

SK

V tejto súvislosti a na základe z á s a d y  subsidiarity je vykonávanie opatrení 
spolufinancovaných z kohézneho fondu EÚ v zodpovednosti členských štátov na 
najvhodnejšej územnej úrovni a podľa inštitucionálneho systému daného členského štátu.
Komisia preto nemôže zasiahnuť a preskúmať, či dodávateľ nesprávnym vykonávaním 
zmluvy porušil vlastnícke práva.
Z opisu administratívnych a právnych krokov, ktoré podnikli obyvatelia Siemiony, sa zdá, že 
sa nevyužili všetky právne možnosti, ktoré poskytuje poľský právny systém. Komisia preto 
odporúča, aby sa táto záležitosť postúpila najprv príslušným poľským súdnym inštitúciám, 
ako sú vnútroštátne/regionálne tribunály alebo ombudsman, ak sa tvrdí, že riaditeľstvo 
GDDKiA je vinné z nesprávneho konania alebo nedbanlivosti, pokiaľ ide o spracovanie 
sťažnosti predkladateľa petície a nároku na kompenzáciu.
Pokiaľ ide o ďalšiu sťažnosť týkajúcu sa hluku, ktorý prekračuje normy z dôvodu chýbajúcich 
hlukových bariér v blízkosti obytných budov, orgány členských štátov sú zodpovedné za 
zabezpečenie prijatia primeraných opatrení na ochranu pred hlukom podľa hustoty premávky 
a príslušných úrovní hluku.
V európskej smernici o environmentálnom hluku 2002/49/ES sa od členských štátov 
vyžaduje, že musia prijať akčné plány pre cesty, na ktorých premávka presahuje 6 miliónov 
vozidiel ročne. S miestnymi obyvateľmi sa musia vykonať konzultácie o týchto akčných 
plánoch. Komisia preto predkladateľa petície odkazuje na príslušné vnútroštátne orgány, ktoré 
by mali byť schopné poskytnúť informácie o právnych prostriedkoch a postupoch, ktoré sú 
k dispozícii na presadenie vnútroštátnych právnych predpisov o environmentálnom hluku.
Komisia preto na základe argumentácie v petícii odporúča riešiť obidve záležitosti uvedené 
v petícii s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.


