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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1404/2007, ingediend door Ivan Shumkov (Bulgaarse 
nationaliteit), namens het Initiatiefcomité tegen de terreur van lange 
voertuigen op transito door Gabrovo, over de strijd tegen de terreur van 
lange voertuigen op transito door Gabrovo

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beweert dat vanaf het begin van de wegherstelwerkzaamheden aan de Haynboaz-pas, 
de stroom van lange voertuigen en vrachtwagens die van het noorden naar het zuiden op 
transito zijn door Bulgarije, wordt omgeleid door Gabrovo. Op een aantal korte perioden van 
vermindering na is de situatie tot op heden nu al vijf jaar ongewijzigd. Zowel het Nationale 
fonds voor de wegeninfrastructuur als vertegenwoordigers van de plaatselijke autoriteiten 
hebben keer op keer de plaatselijke bevolking verzekerd dat de werkzaamheden aan de weg 
halverwege 2008 zullen worden afgerond. De plaatselijke bevolking ziet echter reden om aan 
de nauwkeurigheid van deze toezegging te twijfelen. De inwoners worden nu al jaren 
blootgesteld aan passerende zware voertuigen. Hierdoor is het ecologisch evenwicht drastisch 
veranderd. De geluidsniveaus overschrijden de toelaatbare normen ruimschoots. Indiener 
vraagt derhalve om tussenkomst van het Europees Parlement, opdat het EP de nodige 
inspecties kan uitvoeren teneinde te bepalen in hoeverre de bepalingen van de 
milieuwetgeving en de regelgeving inzake de normen voor een gezond leven overeenkomstig 
de bepalingen van de geldende nationale en EU-wetgeving, alsmede van alle internationale 
overeenkomsten die door Bulgarije zijn ondertekend, worden nageleefd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 mei 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008
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De vigerende Europese wetgeving inzake de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai is 
Richtlijn 2002/49/EG1.

Deze richtlijn stelt geen communautaire grenswaarden vast, maar stelt de lidstaten in staat zelf 
de grenswaarden van lawaai en andere in actieplannen op te nemen criteria te kiezen. De 
keuze van de maatregelen voor de beheersing van omgevingslawaai valt onder de 
bevoegdheid van de autoriteiten die belast zijn met het opstellen van de actieplannen en die 
door de lidstaten worden aangewezen.

Krachtens deze richtlijn dienen de door de lidstaten aangewezen autoriteiten strategische 
geluidsbelastingkaarten en actieplannen uit te werken gericht op de beheersing van 
omgevingslawaai. Strategische geluidsbelastingkaarten moesten uiterlijk op 30 juni 2007 
gereed zijn, terwijl de overeenkomende actieplannen uiterlijk op 18 juli 2008 moesten zijn 
goedgekeurd, na overleg met en inspraak van het publiek. De Bulgaarse autoriteiten hebben 
nog geen verslag uitgebracht aan de Commissie. Om ervoor te zorgen dat de Commissie over 
voldoende inlichtingen beschikt om te beoordelen of aan de belangrijkste bepalingen van de 
richtlijn wordt voldaan, dient Bulgarije de Commissie inlichtingen te verstrekken. In een brief 
heeft de Commissie verzocht om inlichtingen over de verslagen inzake artikel 10, lid 2, en 
bijlage VI van bovengenoemde richtlijn. Ook alle andere lidstaten is verzocht deze 
inlichtingen binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek van de Commissie te 
verstrekken.

De Commissie zal de door de lidstaten verstrekte inlichtingen beoordelen en in geval van 
inbreuk op communautaire wetgeving de nodige maatregelen nemen.

Gezien deze elementen en de door indiener verschafte informatie is het niet mogelijk vast te 
stellen of er sprake is van inbreuk op communautaire wetgeving. Wel kan de Commissie 
indieners aanraden zich tot de bevoegde Bulgaarse autoriteiten te wenden om te 
bewerkstelligen dat met de in het kader van dit verzoekschrift genoemde punten rekening 
wordt gehouden.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010

In haar eerste mededeling verwijst de Commissie naar een verslag dat Bulgarije nu heeft 
ingediend en dat bestaat uit geluidbelastingkaarten. Na evaluatie van het verslag is duidelijk 
geworden dat Gabrovo, de stad waarop het verzoekschrift betrekking heeft, niet onder het 
toepassingsgebied van de wetgeving valt. De kwestie die indiener aan de orde stelt, valt 
derhalve onder de bevoegdheid van de lidstaten. Mitsdien heeft de Commissie geen verdere 
opmerkingen over het verzoekschrift.

Bijgevolg blijft de conclusie van de oorspronkelijke mededeling, namelijk dat niet kan 
worden vastgesteld of er eventueel inbreuk is gemaakt op EU-wetgeving, in stand.

                                               
1 PB L 189 van 18.7.2002, blz. 12-25.


