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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1404/2007, ko Iniciatīvas komitejas pret garo transportlīdzekļu 
teroru tranzītā caur Gabrovu vārdā iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Ivan
Shumkov, par cīņu pret Gabrovai cauri braucošo garo transportlīdzekļu teroru

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka kopš ceļa rekonstrukcijas darbu sākuma Haynboaz 
pārejā garo transportlīdzekļu un kravas automobiļu transports Bulgārijas ziemeļu–dienvidu 
virzienā ir novirzīts caur Gabrovu. Ja neskaita īsus pārtraukuma periodus, situācija nav 
mainījusies visu pagājušo piecu gadu laikā. Republikas Ceļu infrastruktūras fonds un vietējo 
iestāžu pārstāvji ir vairākkārt solījuši vietējiem iedzīvotājiem, ka ceļu darbi tiks pabeigti 
2008. gada vidū. Tomēr vietējiem iedzīvotājiem ir pamats apšaubīt šīs informācijas pareizību. 
Gadiem ilgi viņi ir bijuši pakļauti garāmbraucošo tranzīta smago transportlīdzekļu radītajam 
troksnim. Tie ir radikāli mainījuši vides ekoloģisko līdzsvaru. Trokšņu līmenis stipri 
pārsniedz pieļaujamos standartus. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu 
iejaukties, lai tiktu veiktas nepieciešamās pārbaudes, lai noteiktu atbilstības pakāpi vides 
tiesību aktiem un noteikumiem par veselīgas dzīves standartiem saskaņā ar piemērojamajiem 
valsts un ES tiesību aktiem un starptautiskajiem nolīgumiem, ko Bulgārija ir parakstījusi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 21. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī

„Eiropas tiesību akts, kas piemērojams attiecībā uz vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību, 
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ir Direktīva 2002/49/EK1.

Šī direktīva nenosaka Kopienas robežvērtības un ļauj dalībvalstīm pēc to ieskatiem izvēlēties 
trokšņa robežvērtības un citus kritērijus rīcības plānu izstrādāšanai. Vides trokšņa pārvaldības 
pasākumu izvēle ir to par rīcības plāniem atbildīgo iestāžu kompetencē, kuras ieceļ 
dalībvalstis.

Šajā direktīvā paredzēts, ka dalībvalstu ieceltām iestādēm jāizstrādā stratēģiskas trokšņa 
kartes un rīcības plāni, kuru mērķis ir vides trokšņa pārvaldība. Stratēģiskajām kartēm bija 
jābūt izstrādātām pirms 2007. gada 30. jūnija, savukārt attiecīgajiem rīcības plāniem bija jābūt 
pieņemtiem pirms 2008. gada 18. jūlija – pēc apspriešanās ar iedzīvotājiem un ar viņu 
līdzdalību. Bulgārijas iestādes ziņojumu Komisijai vēl nav iesniegušas. Lai iegūtu pietiekamu 
informāciju, kas ļautu novērtēt atbilstību šīs direktīvas pamatprasībam, nepieciešams, ka 
Bulgārija Komisijai nosūta informāciju. Komisija nosūtīja vēstuli, kurā tā lūdza sniegt 
informāciju par ziņojumiem saskaņā ar iepriekš minētās direktīvas 10. panta 2. punktu un VI 
pielikumu. Arī visām citām dalībvalstīm ir nosūtīts lūgums sniegt šo informāciju divu mēnešu 
laikā pēc Komisijas pieprasījuma saņemšanas.

Eiropas Komisija izvērtēs informāciju, kuru tai sniegs dalībvalstis, un Kopienas tiesību aktu 
pārkāpuma gadījumā veiks attiecīgus pasākumus.

Pamatojoties uz šiem faktiem un uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, nav 
iespējams konstatēt iespējamu Kopienas tiesību aktu pārkāpumu. Tomēr lūgumraksta 
iesniedzējam var ieteikt vērsties kompetentajās Bulgārijas iestādēs, lai pārliecinātos par to, ka 
šajā lūgumrakstā izklāstītās problēmas tiek ņemtas vērā.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī

„Sākotnējā atbilde attiecas uz ziņojumu, proti, trokšņa kartēm, kuras Bulgārija ir iesniegusi. 
Pabeidzot ziņojuma novērtējumu, var secināt, ka lūgumrakstā minētā Gabrovas pilsēta 
neietilpst tiesību aktu darbības jomā. Tāpēc lūgumraksta iesniedzēja ierosinātais jautājums ir 
dalībvalsts kompetencē, un Komisija nesniegs citus komentārus par šo lūgumrakstu.

Tādējādi sākotnējā atbildē iekļautais secinājums, ka netiek konstatēts iespējams Kopienas 
tiesību aktu pārkāpums, paliek spēkā.”
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