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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1404/2007 af Ivan Shumkov, bulgarsk statsborger, for Initiative 
Committee against the Terror of Long Vehicles in Transit through Gabrovo, om 
bekæmpelse af terroren fra lange køretøjer, der kører igennem Gabrovo

1. Sammendrag

Andrageren forklarer, at trafikken af lange køretøjer og lastbiler i nord-sydgående retning i 
Bulgarien siden påbegyndelsen af vejarbejdet i Haynboaz-passet er blevet omdirigeret via 
Gabrovo. Med korte pauser har situationen nu været den samme i fem år. Republikkens 
vejinfrastrukturfond og repræsentanter for de lokale myndigheder har gentagne gange 
forsikret de lokale beboere om, at vejarbejdet vil være afsluttet i midten af 2008. De lokale 
beboere har dog grund til at betvivle nøjagtigheden af disse oplysninger. De lokale beboere er 
i årevis blevet udsat for passerende tunge køretøjer. De har i alvorlig grad ændret 
miljøbalancen i omgivelserne. Støjniveauet overstiger langt de tilladte standarder. Andrageren 
anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind, så der kan blive foretaget de nødvendige tilsyn 
for at få fastslået, om bestemmelserne i miljølovgivningen og forordningerne om standarder 
for et sundt liv i overensstemmelse med de bestemmelser i gældende national lovgivning samt 
EU-lovgivning og internationale aftaler, som Bulgarien har underskrevet, er opfyldt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. maj 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. oktober 2008.

"Den gældende europæiske lovgivning om vurdering og styring af ekstern støj er direktiv 
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2002/49/EF1.

Dette direktiv indeholder ikke nogen fællesskabsgrænseværdier og overlader det til 
medlemsstaterne at fastsætte grænseværdier for støj og andre foranstaltninger med henblik på 
udarbejdelse af handlingsplaner. Valget af foranstaltninger til styring af ekstern støj hører 
under de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for de handlingsplaner, som udpeges af 
medlemsstaterne.

Ifølge direktivet skal de myndigheder, som er udpeget af medlemsstaterne, udarbejde 
strategiske støjkort og handlingsplaner med henblik på styring af ekstern støj. Strategiske 
støjkort skal udarbejdes senest den 30. juni 2007, mens de tilsvarende handlingsplaner skal 
vedtages senest den 18. juli 2008 efter høring og deltagelse af offentligheden. De bulgarske 
myndigheder har endnu ikke svaret Kommissionen. For at få tilstrækkelig information til at 
kunne bedømme overholdelsen af direktivets centrale bestemmelser skal Bulgarien sende 
oplysninger til Kommissionen. Kommissionen sendte en skrivelse, hvori den anmoder om 
oplysninger om rapporterne vedrørende artikel 10, stk. 2, og bilag VI i ovennævnte direktiv.
Alle de andre medlemsstater er ligeledes anmodet om at fremsende disse oplysninger senest to 
måneder efter modtagelsen af Kommissionens anmodning.

Fællesskabet vil vurdere de oplysninger, som medlemsstaterne fremsender, og vil træffe 
passende foranstaltninger i tilfælde af overtrædelse af fællesskabslovgivningen.

På grundlag af ovenstående og oplysningerne fra andragerne er det ikke muligt på nuværende 
tidspunkt at påvise en potentiel overtrædelse af fællesskabslovgivningen. Andragerne kan dog 
rådes til at rette henvendelse til de kompetente bulgarske myndigheder for at sikre sig, at der 
tages hensyn til de spørgsmål, der nævnes i dette andragende."

4. Kommissionens svar, modtaget 22. januar 2010.

"I den første meddelelse henvises der til en rapport, dvs. støjkort, som Bulgarien nu har 
fremsendt. Efter vurdering af rapporten er det klart, at den by, som andragendet omhandler, 
Gabrovo, ikke hører ind under lovgivningens anvendelsesområde. Derfor henhører den sag, 
som andrageren rejser, under medlemsstatens kompetenceområde, og Kommissionen har 
ingen yderligere kommentarer til andragendet.

Konklusionen i den oprindelige meddelelse, at det ikke er muligt at påvise en potentiel 
overtrædelse af fællesskabslovgivningen, er derfor fortsat gældende."

                                               
1 Dagsorden L 189 af 18.7.2002, s. 12-25.


