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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 0189/2020, adresată de G. S., de cetățenie germană, privind 
reducerea zgomotului în regiunea municipiului Burgas

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită să fie instalate bariere fonice și mijloace de reducere a vitezei pe șosea, 
pentru a proteja locuitorii comunei Sarafovo de poluarea fonică. Petiționarul susține că 
locuitorii suferă de zgomotul foarte puternic al autovehiculelor și al avioanelor, deoarece 
comuna respectivă se află foarte aproape de aeroportul din Burgas și de autostradă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 mai 2020. Comisia a fost invitată să ofere informații în temeiul 
articolului 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020

Observațiile Comisiei 

Directiva 2002/49/CE privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental1 impune 
cartografierea zgomotului și elaborarea de planuri de acțiune pentru aglomerațiile urbane și 
pentru principalele șosele, căi ferate și aeroporturi. Prin această directivă, statele membre sunt 
obligate să prevină și să reducă, dacă este necesar, zgomotul ambiental. În special, statele 
membre trebuie să elaboreze și să publice, o dată la cinci ani, hărți ale zgomotului și planuri de 
acțiune pentru gestionarea zgomotului pentru aglomerațiile urbane de peste 100 000 de locuitori 

1 Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea 
zgomotului ambiental – Declarația Comisiei în cadrul comitetului de conciliere referitoare la Directiva privind 
evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental, JO L 189, 18.7.2002, pp. 12-25.
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și pentru șoselele principale (peste 3 milioane de vehicule pe an). 

Conform acestei directive, municipiul Burgas a elaborat hărți ale zgomotului ce pot fi consultate 
online2, iar în 2018 a adoptat un plan de acțiune de combatere a zgomotului, care poate de 
asemenea să fie consultat online3. Planul de acțiune, prin care se pun în aplicare măsurile de 
reducere a zgomotului ce se află în competența autorităților publice locale, conform 
prevederilor directivei, vizează atât zgomotul generat de traficul rutier, cât și cel generat de 
aeronave, inclusiv efectele aeroportului din Burgas. Deciziile se iau de autoritățile publice 
locale, după consultarea publicului. Stabilirea unor măsuri, cum ar fi instalarea unor bariere 
fonice la nivel local și reducerea limitei de viteză, ține de competența statelor membre. În iunie 
2018 a fost organizată o consultare publică.

Concluzie 

Comisia nu a identificat nicio încălcare a legislației UE și nu are niciun motiv de a continua 
procedura.

2 https://noise.eea.europa.eu/ 
3http://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=bg/eu/noise/df10/2019/envw83oag/Noise_Action_P
lans_DF_7_10_2019_del.xml&conv=306&source=remote#4 
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