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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1070/2008 af D. T-P., bulgarsk statsborger, for beboerne i Bor-
gaden, om tæt lastvognstrafik i den bulgarske by Sevlievo og de dermed 
forbundne sundheds- og miljøgener

1. Sammendrag

Andrageren henviser til den meget tætte lastvognstrafik til og fra en cementfabrik i den 
bulgarske by Sevlievo. Andrageren understreger i den forbindelse, at den pågældende fabrik 
blev bygget i 2006, uden at der samtidig blev anlagt en særlig tilkørselsvej, hvorfor trafikken 
afvikles gennem byens eksisterende vejnet, der ikke er bredt nok til, at to lastvogne kan 
passere hinanden, uden at den ene holder ind i rabatten. Når lastvognene motorbremser og 
accelererer, overskrides den tilladte støjgrænse betydeligt, og samtidig opstår der rystelser i 
husene langs vejen. Andrageren påpeger desuden, at trafiksikkerheden er blevet alvorligt 
forringet, og at beboernes helbred tager skade af alvorlige støvgener. Andrageren har 
forgæves henvendt sig til de ansvarlige lokale, regionale og nationale myndigheder, og sagen 
har også været omtalt i en række store bulgarske dagblade. Andrageren anmoder følgelig 
Europa-Parlamentet om at tage sagen op og sikre, at bestemmelserne i den på området 
gældende fællesskabslovgivning bliver håndhævet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. december 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar (modtaget den 19. juni 2009)

De generelle bestemmelser om vurdering og styring af luftkvalitet er fastsat i rammedirektivet 
om vurdering og styring af luftkvalitet, 96/62/EF1. Det heraf afledte direktiv 1999/30/EF2

indeholder særlige bestemmelser vedrørende de gældende grænseværdier, som er relevante 
for denne sag. Kommissionen har ikke modtaget de dokumenter, som andrageren henviser til, 
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hvor iblandt han formentlig har vedlagt dokument nr. 299/07.04.2008 med testresultater, som 
mere præcist fastslår, hvilke forurenende stoffer der overskrider de eksisterende EU-
standarder. I mangel af denne information formodes det, at den måling, der var overskredet 
med 50 %, var den daglige PM10 grænseværdi på 50 mikrogram/m3, som ikke må overskrides 
mere end 35 dage på et år. Dette er baseret på andragerens gentagne henvisninger til støv, 
afvaskning af gaderne og (diesel)lastvogne, som væsentlige kilder til spredning af partikler.

På grundlag af de officielle data, fremsendt af Bulgarien i 2008, har Kommissionen allerede 
bemærket en overskridelse af den daglige og årlige PM10 i den nordlige luftkvalitetszone 
(BG0004), hvor Sevlievo er beliggende. Overskridelser af grænseværdierne for SO2, NO2
eller bly blev ikke angivet af de bulgarske myndigheder for denne zone i 2007. 

Adskillige medlemsstater, herunder Bulgarien, har haft vanskeligt ved at overholde 
grænseværdierne for PM10 siden 2005, hvor disse værdier trådte i kraft. Det nye direktiv 
2008/50/EF om luftkvaliteten og renere luft i Europa giver medlemsstaterne mulighed for at 
opnå undtagelse fra forpligtelsen til at anvende disse grænseværdier indtil juni 2011, forudsat 
at en række betingelser er opfyldt.

Kommissionen modtog i april 2009 meddelelse om anvendelse af artikel 22 i direktiv 
2008/50/EF1 fra de bulgarske myndigheder. Kommissionen har efter modtagelsen af 
meddelelsen ni måneder til at vurdere, hvorvidt betingelserne for undtagelsen er opfyldt. 
Inden for denne tidsramme træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt der skal gøres 
indsigelse imod meddelelsen om undtagelse. Vurderingen af meddelelsen vil ligeledes give 
Kommissionen mulighed for nøje at undersøge, hvorledes luftkvaliteten overvåges i hvert af 
de områder, der er omfattet af meddelelsen, og andragerens oplysninger vil indgå i denne 
vurdering.

Borgerne har på egne vegne lov til at anmode den nationale domstol om, at det sikres, at 
grænseværdierne i EU-lovgivningen om luftkvalitet respekteres, og at der træffes 
foranstaltninger til hurtigst muligt at sikre overholdelse af disse grænseværdier. 

I direktiv 2002/49/EF2 om vurdering og styring af ekstern støj kræves det, at medlemsstaterne 
udarbejder strategiske støjkort og vedtager handlingsplaner med henblik på vurdering og 
styring af eksterne støjproblemer fra større veje med mere end tre millioner køretøjer om året 
og i store byområder. Ingen af disse to kriterier synes at passe på andragerens sag. Direktivet 
sætter imidlertid ikke støjbegrænsninger eller andre kriterier, som kan tvinge medlemsstaterne 
til at overveje eller håndhæve støjbegrænsningsforanstaltninger, men overlader eventuelle 
begrænsninger og valg af begrænsningsforanstaltninger til medlemsstaternes skøn.

Konklusioner

For så vidt angår gældende EU-ret, var den manglende overholdelse af grænseværdierne for 
partikler (PM10) allerede blevet bemærket for den luftkvalitetszone, der dækker det 
pågældende område. Kommissionen er i øjeblikket ved at vurdere den bulgarske anmodning 
om at tillade ekstra tid til at sikre overholdelse af PM10-grænseværdien i den pågældende 
zone. Som situationen ser ud nu, kan der ikke påvises nogen overtrædelse af EU-lovgivningen 
om støj. 
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