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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1404/2007, adresată de Ivan Shumkov, de cetățenie bulgară, în 
numele „Comitetului de inițiativă împotriva terorii vehiculelor de transport 
în tranzit prin Gabrovo”, privind lupta împotriva terorii exercitate de 
vehiculele de transport aflate în tranzit prin Gabrovo

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că, după începerea lucrărilor de reconstrucție la drumul de la trecătoarea 
Haynboaz, circulația vehiculelor de transport și a autocamioanelor aflate în tranzitarea nord-
sud a Bulgariei a fost redirecționată prin Gabrovo. Cu excepția câtorva scurte perioade de 
diminuare, situația a rămas neschimbată timp de cinci ani. Fondul republican pentru 
infrastructura rutieră și reprezentanții autorităților locale au asigurat rezidenții în mod repetat 
că lucrările la drumuri vor fi finalizate până la mijlocul anului 2008. Cu toate acestea, 
rezidenții locali au motive să pună sub semnul întrebării exactitatea acestei informații. 
Rezidenții locali sunt expuși de ani de zile terorii circulației vehiculelor grele. Acestea au 
alterat drastic echilibrul ecologic al mediului. Nivelurile de zgomot au depășit considerabil 
standardele acceptate. Petiționarul apelează la Parlamentul European să intervină astfel încât 
să fie desfășurate inspecțiile necesare pentru stabilirea gradului de conformitate cu prevederile 
legislației de mediu și cu regulamentele privind standardele de viață sănătoasă, în 
conformitate cu legislația UE și cea internațională curentă și cu acordurile legale 
internaționale la care Bulgaria este parte semnatară.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 mai 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008
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Directiva 2002/49/CE1constituie legislația europeană în ceea ce privește evaluarea și 
gestionarea zgomotului ambiental.

Directiva nu stabilește valori limită comunitare și le permite statelor membre să aleagă 
valorile limită de zgomot și alte criterii pentru stabilirea unor planuri de acțiune. Alegerea 
măsurilor pentru gestionarea zgomotului ambiental ține de competența autorităților 
responsabile cu planurile de acțiune, desemnate de statele membre.

Directiva le solicită autorităților desemnate de către statele membre să întocmească hărți 
acustice strategice și planuri de acțiune care să vizeze gestionarea zgomotului de fond. Hărțile 
acustice strategice trebuiau întocmite până la 30 iunie 2007, în timp ce planurile de acțiune 
corespunzătoare trebuie adoptate până la 18 iulie 2008, după consultarea și participarea 
publicului. Autoritățile bulgare nu au raportat încă Comisiei. Pentru a avea suficiente 
informații pentru evaluarea respectării dispozițiilor cheie din directivă, Bulgaria a trimis 
Comisiei informații. Comisia a trimis o scrisoare prin care solicita informații referitor la 
rapoartele privind articolul 10 alineatul (2) și anexa VI din directiva menționată mai sus.
Toate celelalte state membre au primit solicitări pentru a furniza informațiile în termen de 
două luni de la primirea cererii Comisiei.

CE va evalua informațiile furnizate de statele membre și va lua măsurile adecvate în 
eventualitatea unei încălcări a legislației comunitare.

Luând în considerare elementele și informațiile comunicate de către petiționar, nu s-a putut 
identifica o potențială încălcare a legislației comunitare. Cu toate acestea, se poate recomanda 
petiționarului să apeleze la autoritățile bulgare competente pentru a se asigura că problemele 
expuse în cadrul petiției sunt luate în considerare.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

Comunicarea inițială se referă la un raport, și anume hărțile acustice, pe care Bulgaria l-a 
depus în prezent. După evaluarea raportului, a devenit clar că orașul specificat în petiție, 
Gabrovo, nu intră în domeniul de aplicare a legislației. Așadar, problema menționată de 
petiționar este de competența statului membru și Comisia nu mai are de făcut niciun 
comentariu suplimentar în acest sens.

Așadar, concluzia comunicării inițiale, și anume că nu s-a putut identifica o potențială 
încălcare a legislației comunitare, rămâne valabilă.
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