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Skarga przeciwko Islandii została wniesiona do Trybunału EFTA w dniu 11 kwietnia 2011 r. przez Urząd 
Nadzoru EFTA, reprezentowany przez Xaviera Lewisa i Florence Simonetti, działających w charakterze 
przedstawicieli Urzędu Nadzoru EFTA, 35, Rue Belliard, 1040 Bruksela, Belgium. 

Urząd Nadzoru EFTA występuje do Trybunału EFTA o orzeczenie, iż: 

1) nie zapewniając, aby właściwe organy opracowały, oraz w stosownych przypadkach, przyjęły strate
giczne mapy hałasu oraz przygotowały plany działań związanych z hałasem w odniesieniu do wszyst
kich głównych dróg, znajdujących się na jej terytorium, o obciążeniu ruchem przewyższającym sześć 
milionów przejazdów rocznie oraz nie zapewniając, aby informacje zawarte w strategicznych mapach 
hałasu oraz streszczenia planów działań, o których mowa w załączniku VI do dyrektywy, zostały 
przekazane Urzędowi Nadzoru EFTA, Republika Islandii uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na 
mocy art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 oraz art. 10 aktu prawnego przywołanego w pkt 32g załącznika XX do 
Porozumienia EOG (dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 
2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku) wraz 
z dostosowaniami do Porozumienia EOG wprowadzonymi przez protokół 1 do tego Porozumienia; 

oraz 

2) obciążenie Republiki Islandii kosztami postępowania. 

Kontekst prawny i faktyczny oraz zarzuty prawne przytoczone na poparcie skargi: 

— Urząd Nadzoru EFTA stwierdza, że Islandia nie opracowała map hałasu oraz planów działań związanych 
z hałasem w odniesieniu do głównych dróg o obciążeniu ruchem przewyższającym sześć milionów 
przejazdów rocznie. 

— Urząd Nadzoru EFTA stwierdza, że stanowi to naruszenie art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 i art. 10 dyrektywy 
2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny 
i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, o której mowa w pkt 32g załącznika XX do Porozu
mienia EOG.
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