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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.1.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1404/2007, внесена от Иван Шумков, с българско гражданство, 
от името на Инициативния комитет срещу терора на тировете, 
преминаващи през град Габрово, относно борбата срещу терора на 
преминаващите тирове през град Габрово

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че от започването на дейностите по реконструкцията 
на пътя през прохода Хаинбоаз, движението на тирове и камиони, пресичащи България 
по оста север-юг, е било пренасочено през град Габрово. С изключение на няколко 
кратки периода на затишие, положението остава непроменено вече от пет години. 
Фондът „Републиканска пътна инфраструктура“ и представители на местните органи са 
уверявали многократно местните жители, че работата по пътя ще бъде завършена до 
средата на 2008 г. При все това, местните жители имат основания да се съмняват в 
точността на тази информация. В продължение на години местните жители са 
изложени на преминаващите тежкотоварни превозни средства. Последните са 
променили драстично екологичното равновесие на околната среда. Нивата на шум 
надвишават значително допустимите норми. Вносителят на петицията се обръща за 
намеса към Европейския парламент, така че да се извършат необходимите инспекции с 
цел да се установи степента на съблюдаване на разпоредбите на законодателството в 
областта на околната среда и на регламентите относно нормите за здравословен живот, 
в съответствие с разпоредбите на приложимото национално и общностно 
законодателство, както и на международните правни споразумения, подписани от 
България.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 май 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

Приложимото европейско законодателство по отношение на оценката и управлението 
на шума в околната среда е уредено с Директива 2002/49/ЕО1.

Тази директива не установява никакви общностни гранични стойности и предоставя на 
държавите-членки свободата да избират граничните стойности на шума и други 
критерии при изготвянето на планове за действие. Изборът на мерките за управлението 
на околния шум попада в прерогативите на органите, отговорни за плановете за 
действие, които се определят от държавите-членки.

Тази директива изисква органите, определени от държавите-членки, да изготвят 
стратегически карти на шума и планове за действие, целящи управлението на околния 
шум. Стратегическите карти на шума трябваше да бъдат готови преди 30 юни 2007 г., 
докато съответстващите планове за действие трябва да се приемат преди 18 юли 2008 
г., след консултация и участие на обществеността. Българските органи все още не са 
докладвали на Комисията. С цел наличие на достатъчно сведения за оценка на 
съгласуваността с ключовите разпоредби на директивата, България трябва да изпрати 
информация до Комисията. Комисията изпрати писмо с искане на информация относно
докладите, предвидени в член 10, параграф 2 и приложение VI към гореспоменатата 
директива. Всичките други държави-членки също са били помолени да предоставят 
тази информация в рамките на два месеца от получаването на молбата на Комисията.

ЕК ще извърши оценка на информацията, която ще бъде предоставена от държавите-
членки, и ще предприеме съответните действия в случай на нарушение на 
законодателството на Общността.

С оглед на тези елементи и на информацията, предоставена от вносителя, не е 
възможно да се набележи потенциално нарушение на законодателството на Общността. 
Въпреки това, вносителите биха могли да сезират компетентните български органи, за 
да се уверят, че изложените в рамките на настоящата петиция въпроси са взети 
предвид.

4. Отговор от Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

Първоначалното съобщение се позовава на доклад, т. е. карти на шума, който България 
вече предостави. След оценката на този доклад стана ясно, че градът, за който става 
дума в петицията, Габрово, не попада в обхвата на законодателството. Поради това 
повдигнатият от вносителя на петицията въпрос е от компетентността на държавата-
членка и Комисията няма какво повече да допълни относно тази петиция.

Поради това остава в сила направеното в първоначалното съобщение заключение,
според което не може да бъде установено потенциално нарушение на 
законодателството на Общността.

                                               
1 ОВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 12-25.


