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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1404/2007, którą złożył Ivan Shumkov (Bułgaria) w imieniu komitetu 
inicjatywy przeciwko zagrożeniu powodowanemu przez długie pojazdy 
przejeżdżające przez Gabrovo, w sprawie walki z zagrożeniem 
powodowanym przez długie pojazdy przejeżdżające przez Gabrovo

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że od rozpoczęcia prac nad przebudową drogi w przełęczy 
Haynboaz ruch długich pojazdów i ciężarówek w ramach tranzytu z północy na południe 
terytorium Bułgarii został przekierowany i obecnie przebiega przez Gabrovo. Z wyjątkiem 
kilku krótkich okresów złagodzenia ruchu, sytuacja nie zmienia się od pięciu lat. 
Republikański Fundusz Infrastruktury Drogowej i przedstawiciele władz lokalnych 
wielokrotnie zapewniali lokalnych mieszkańców, że prace drogowe zostaną ukończone do 
połowy 2008 r. Jednakże lokalni mieszkańcy mają powody, aby wątpić w prawdziwość tych 
informacji. Lokalni mieszkańcy od lat są narażeni na niebezpieczeństwo powodowane przez 
przejeżdżające ciężkie pojazdy. Pojazdy te drastycznie zachwiały równowagę ekologiczną 
środowiska. Poziomy hałasu znacznie przekraczają dopuszczalne standardy. Składający 
petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o pomoc w doprowadzeniu do 
przeprowadzenia koniecznych kontroli w celu ustalenia stopnia zgodności z przepisami 
z zakresu środowiska naturalnego i regulacjami dotyczącymi standardów zdrowego życia 
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa krajowego i wspólnotowego oraz 
międzynarodowymi wiążącymi porozumieniami, których Bułgaria jest sygnatariuszem.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 21 maja 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.
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Aktem prawa europejskiego mającym zastosowanie wobec oceny i zarządzania poziomem 
hałasu w środowisku jest dyrektywa 2002/49/WE1. 

Dyrektywa ta nie wprowadza żadnych wspólnotowych granicznych wartości hałasu, dlatego 
też ustalenie tych wartości i innych kryteriów, jakie należy uwzględnić przy sporządzaniu 
planów działań, pozostaje w gestii państw członkowskich. Wybór środków zarządzania 
otaczającym hałasem należy do władz odpowiedzialnych za plany działań. Władze te 
wyznaczane są przez państwa członkowskie. 

Przedmiotowa dyrektywa wymaga, by władze wyznaczone przez państwa członkowskie 
sporządziły strategiczne mapy hałasu i plany działań ukierunkowane na zarządzanie hałasem 
w środowisku. Strategiczne mapy hałasu powinny były zostać sporządzone do dnia 
30 czerwca 2007 r., natomiast odnośne plany działań miały zostać przyjęte do dnia 18 lipca 
2008 r. po konsultacjach i z udziałem społeczeństwa. Władze bułgarskie nie złożyły jeszcze 
Komisji sprawozdania z przeprowadzonych działań. W celu uzyskania informacji 
wystarczających dla dokonania oceny przestrzegania kluczowych przepisów dyrektywy 
Bułgaria musi przesłać Komisji odpowiednie informacje. Komisja wystosowała pismo, 
domagając się informacji na temat sprawozdań dotyczących art. 10 ust. 2 i załącznika VI do 
przedmiotowej dyrektywy. Do wszystkich pozostałych państw członkowskich także 
zwrócono się o przekazanie wyżej wspomnianych informacji w ciągu dwóch miesięcy od 
otrzymania wniosku Komisji. 

KE dokona oceny informacji dostarczonych przez państwa członkowskie, a w przypadku 
naruszenia prawodawstwa wspólnotowego podejmie odpowiednie działania.

W świetle tych faktów oraz informacji przekazanych przez składającego petycję nie jest 
możliwe stwierdzenie ewentualnego naruszenia prawa wspólnotowego. Można jednak 
doradzić składającemu petycję, by zwrócił się do właściwych władz bułgarskich w celu 
zapewnienia, że kwestie poruszone w ramach niniejszej petycji zostaną wzięte pod uwagę.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

Pierwsza odpowiedź odnosi się do sprawozdania, tj. map hałasu, które Bułgaria już 
przekazała. Po dokonaniu oceny tego sprawozdania stało się jasne, że miasto wymienione w 
petycji – Gabrovo – nie wchodzi w zakres przedmiotowego prawodawstwa. W związku z tym 
kwestia poruszona przez składającego petycję wchodzi w zakres kompetencji danego państwa 
członkowskiego, a Komisja nie ma dodatkowych uwag dotyczących przedmiotowej petycji.

Dlatego też wniosek określony w pierwszej odpowiedzi, zgodnie z którym stwierdzenie 
potencjalnego naruszenia prawodawstwa Wspólnoty nie jest możliwe, pozostaje ważny.

                                               
1 Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 12–25.


