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Θέμα: Αναφορά 1404/2007, του Ivan Shumkov, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Επιτροπής Πρωτοβουλίας κατά της τρομοκρατίας των μακρών 
οχημάτων που διέρχονται από το Gabrovo, σχετικά με την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας των μακρών οχημάτων που διέρχονται από το Gabrovo

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι από τότε που άρχισαν τα οδικά έργα ανακατασκευής στο 
Haynboaz Pass, η κυκλοφορία των μακρών οχημάτων και φορτηγών που διασχίζουν το 
έδαφος της Βουλγαρίας από Βορρά προς Νότο διοχετεύτηκε μέσω του Gabrovo. Εκτός από 
αρκετές σύντομες περιόδους ύφεσης, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη εδώ και πέντε 
χρόνια. Το κρατικό ταμείο οδικών υποδομών και οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών έχουν 
διαβεβαιώσει επανειλημμένως τους κατοίκους της περιοχής ότι τα έργα οδοποιίας θα 
ολοκληρωθούν έως τα μέσα του 2008. Οι ντόπιοι κάτοικοι έχουν ωστόσο λόγους να 
αμφισβητούν την ακρίβεια αυτής της πληροφορίας. Είναι εκτεθειμένοι επί χρόνια στη 
διέλευση βαρέων οχημάτων, τα οποία έχουν μεταβάλει δραματικά την οικολογική ισορροπία 
του περιβάλλοντος. Τα επίπεδα θορύβου υπερβαίνουν κατά πολύ τα αποδεκτά επίπεδα. Ο 
αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει για να διεξαχθούν οι αναγκαίες 
επιθεωρήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τους κανονισμούς για το επίπεδο της υγιούς ζωής σύμφωνα 
με τις διατάξεις της εφαρμοστέας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και των διεθνών 
νομικών συμφωνιών τις οποίες έχει υπογράψει η Βουλγαρία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Μαΐου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.
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Η ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά την αξιολόγηση και τη διαχείριση του 
περιβαλλοντικού θορύβου είναι η οδηγία 2002/49/ΕΚ1.

Η εν λόγω οδηγία δεν καθορίζει κοινοτικές οριακές τιμές και παρέχει στα κράτη μέλη τη 
διακριτική ευχέρεια να επιλέξουν τις οριακές τιμές θορύβου και άλλα κριτήρια που 
επιθυμούν να συνυπολογίσουν για την κατάρτιση των σχεδίων δράσης. Η επιλογή των 
μέτρων για τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου υπάγεται στην αρμοδιότητα των 
αρχών που είναι υπεύθυνες για τα σχέδια δράσης, και οι οποίες ορίζονται από τα κράτη μέλη.

Σε αυτήν την οδηγία απαιτείται από τις αρχές που ορίζουν τα κράτη μέλη να εκπονήσουν 
στρατηγικούς χάρτες θορύβου και σχέδια δράσης που αποσκοπούν στη διαχείριση του 
περιβάλλοντος θορύβου. Οι στρατηγικοί χάρτες θορύβου έπρεπε να έχουν καταρτιστεί μέχρι 
τις 30 Ιουνίου 2007, ενώ τα αντίστοιχα σχέδια δράσης έπρεπε να έχουν υιοθετηθεί πριν από 
τις 18 Ιουλίου 2008 κατόπιν διαβούλευσης και συμμετοχής του κοινού. Οι βουλγαρικές αρχές 
δεν έχουν αποκριθεί ακόμη στο αίτημα της Επιτροπής. Προκειμένου να υπάρξουν επαρκείς 
πληροφορίες για να αξιολογηθεί η συμμόρφωση με τις βασικές διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας, η Βουλγαρία πρέπει να διαβιβάσει πληροφορίες στην Επιτροπή. Η Επιτροπή 
απέστειλε επιστολή με την οποία ζητεί πληροφορίες σχετικά με τις εκθέσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 10, παράγραφος 2, και στο Παράρτημα VI της προαναφερόμενης οδηγίας. Έχει 
ζητηθεί επίσης από όλα τα άλλα κράτη μέλη να προσκομίσουν αυτές τις πληροφορίες εντός 
δύο μηνών από την παραλαβή του αιτήματος της Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει τις πληροφορίες που θα διαβιβάσουν τα κράτη μέλη 
και θα αναλάβει τη δέουσα δράση σε περίπτωση παραβίασης της κοινοτικής νομοθεσίας.

Δεδομένων των ανωτέρω στοιχείων και με βάση τις πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τον 
αναφέροντα, δεν είναι δυνατόν να εντοπιστεί πιθανή παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας. 
Ωστόσο, συστήνεται στους αναφέροντες να προσεγγίσουν τις αρμόδιες βουλγαρικές αρχές 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα ζητήματα που εκτίθενται στο πλαίσιο της παρούσας 
αναφοράς λαμβάνονται υπόψη.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Η αρχική ανακοίνωση αναφέρεται σε μια έκθεση, δηλαδή σε χάρτες θορύβου, που μόλις 
υποβλήθηκαν από τη Βουλγαρία. Ύστερα από αξιολόγηση της έκθεσης, καθίσταται σαφές ότι 
η πόλη Gabrovo που θίγεται στην αναφορά δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της 
νομοθεσίας. Κατά συνέπεια, το ζήτημα που έθεσε ο αναφέρων εμπίπτει στην αρμοδιότητα 
του κράτους μέλους και η Επιτροπή δεν έχει να υποβάλει άλλες παρατηρήσεις επί της 
αναφοράς.

Επομένως, εξακολουθεί να ισχύει το συμπέρασμα της αρχικής ανακοίνωσης το οποίο 
ανέφερε ότι δεν δύναται να εντοπιστεί ενδεχόμενη παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας.

                                               
1 ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σελ. 12-25.


