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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1404/2007 dėl kovos su autotraukinių (automobilių su 
priekabomis), važiuojančių tranzitu per Gabrovą, keliamu triukšmu, kurią 
pateikė Bulgarijos pilietis Ivan Shumkov Iniciatyvinio komiteto prieš 
autotraukinių, važiuojančių tranzitu per Gabrovą, keliamą triukšmą vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad, pradėjus kelių rekonstrukcijos darbus Haynboaz perėjoje, 
autotraukinių ir sunkvežimių tranzitinis judėjimas per Bulgarijos teritoriją iš šiaurės į pietus 
buvo nukreiptas per Gabrovą. Neskaitant kelių trumpų atokvėpio laikotarpių, padėtis 
nesikeičia jau penkerius metus. Šalies kelių infrastruktūros fondas ir vietos valdžios institucijų 
atstovai nuolat užtikrindavo vietos gyventojus, kad kelių darbai bus baigti iki 2008 m. vidurio. 
Tačiau vietos gyventojai turi priežasčių abejoti šios informacijos tikslumu. Vietos gyventojai 
ilgus metus buvo veikiami pravažiuojančių sunkiasvorių transporto priemonių. Šios transporto 
priemonės radikaliai pakeitė aplinkos ekologinę pusiausvyrą. Triukšmo lygis smarkiai viršija 
leistinas ribas. Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento įsikišti, kad būtų atlikti būtini 
tyrimai siekiant nustatyti, kaip nuosekliai laikomasi ES aplinkosaugos teisės aktų ir 
reglamentų dėl sveiko gyvenimo standartų pagal nacionalinės ir ES teisės aktų nuostatas ir 
tarptautinius teisinius susitarimus, kuriuos Bulgarija yra pasirašiusi, nuostatų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. gegužės 21 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. spalio 21 d.

„Dėl aplinkos triukšmo valdymo ir įvertinimo taikytinas Europos teisės aktas yra Direktyva 
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Šioje direktyvoje nenustatomos Bendrijos ribinės vertės, valstybėms narėms leidžiama savo 
nuožiūra pasirinkti ribines triukšmo vertes ir kitus kriterijus, kuriais remdamosi jos galėtų 
imtis įgyvendinti veiksmų planus. Aplinkos triukšmo valdymo priemones parenka už veiksmų 
planus atsakingos valdžios institucijos, kurias skiria valstybės narės.

Šioje direktyvoje reikalaujama, kad valstybių narių paskirtos valdžios institucijos parengtų 
strateginius triukšmo žemėlapius ir aplinkos triukšmui valdyti skirtus veiksmų planus. 
Strateginiai triukšmo žemėlapiai turi būti parengti iki 2007 m. birželio 30 d., o atitinkamus 
veiksmų planus reikia priimti iki 2008 m. liepos 18 d. pasitarus su visuomene ir jai 
dalyvaujant. Bulgarijos valdžios institucijos dar nepateikė Komisijai reikalingos informacijos. 
Siekiant, kad Komisija turėtų pakankamai informacijos įvertinti, kaip laikomasi pagrindinių 
direktyvos nuostatų, Bulgarija turi atsiųsti Komisijai reikalingą informaciją. Komisija 
nusiuntė raštą prašydama pateikti informaciją apie minėtos direktyvos 10 straipsnio 2 dalyje ir 
VI priede nurodytas ataskaitas. Visų kitų valstybių narių taip pat paprašyta pateikti šią 
informaciją per du mėnesius nuo Komisijos prašymo gavimo.

EK įvertins valstybių narių pateiktą informaciją ir, jei bus nustatytas Bendrijos teisės aktų 
pažeidimas, imsis tinkamų priemonių.

Atsižvelgiant į šiuos veiksnius ir peticijos pateikėjo pateiktą informaciją, neįmanoma nustatyti 
galimo Bendrijos teisės aktų pažeidimo. Tačiau, siekdamas užtikrinti, kad į šioje peticijoje 
atskleistas problemas būtų atsižvelgta, peticijos pateikėjas galėtų kreiptis į kompetentingas 
Bulgarijos institucijas.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d.

„Pirmasis pranešimas yra susijęs su ataskaita, t. y. triukšmo žemėlapiais, kuriuos Bulgarija jau 
pateikė. Įvertinus ataskaitą, paaiškėjo, kad peticijoje minimas miestas – Gabrovas – nepatenka 
į teisės aktų taikymo sritį. Todėl peticijos pateikėjo iškeltas klausimas priklauso valstybės 
narės kompetencijai, ir Komisija dėl šios peticijos pastabų nebeturi.

Taigi pirmajame pranešime pateikta išvada, kurioje teigiama, kad neįmanoma nustatyti 
galimo Bendrijos teisės aktų pažeidimo, lieka galioti.“

                                               
1 Darbotvarkė L 189, 2002 7 18, p. 12–25.


