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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1070/2008, του D. T-P., βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των 
κατοίκων της οδού Bor, σχετικά με πυκνή κυκλοφορία βαρέων οχημάτων 
στη βουλγαρική πόλη Sevlievo και τα συναφή προβλήματα για την υγεία των 
κατοίκων και το περιβάλλον

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων κάνει λόγο για την ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων από και 
προς εργοστάσιο τσιμέντου στη βουλγαρική πόλη Sevlievo. Εν προκειμένω, ο αναφέρων 
τονίζει ότι το εν λόγω εργοστάσιο κατασκευάστηκε το 2006 χωρίς παράλληλη διάνοιξη 
ξεχωριστής οδού πρόσβασης, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να πραγματοποιείται μέσω του 
υφιστάμενου οδικού δικτύου της πόλης, το οποίο δεν έχει επαρκές φάρδος ώστε να 
επιτρέπεται η ταυτόχρονη διέλευση δύο φορτηγών χωρίς το ένα να αναγκαστεί να κινηθεί στο 
έρεισμα. Όταν δε τα φορτηγά κάνουν χρήση της πέδης κινητήρα και στη συνέχεια 
επιταχύνουν, υπερβαίνονται κατά πολύ τα επιτρεπτά επίπεδα θορύβου και παράλληλα 
δονούνται τα σπίτια κατά μήκος του δρόμου. Ο αναφέρων επισημαίνει επίσης ότι έχει μειωθεί 
σημαντικά το επίπεδο οδικής ασφάλειας και ότι πλήττεται η υγεία των κατοίκων λόγω της 
έντονης ρύπανσης από τη σκόνη. Ο αναφέρων αποτάθηκε χωρίς αποτέλεσμα στις αρμόδιες 
τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές και το ζήτημα έχει αναφερθεί σε αρκετές μεγάλες 
εφημερίδες της Βουλγαρίας. Ο αναφέρων ζητεί ως εκ τούτου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να επιληφθεί του ζητήματος και να διασφαλίσει την τήρηση της συναφούς κοινοτικής 
νομοθεσίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Δεκεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.
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"Οι γενικές διατάξεις για την αξιολόγηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα ορίζονται
στην οδηγία πλαίσιο για την εκτίμηση της διαχείρισης της ποιότητας του αέρα του 
περιβάλλοντος 96/62/ΕΚ1. Η επόμενη συγγενής οδηγία 1999/30/ΕΚ2 περιλαμβάνει 
συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με τα εφαρμοζόμενα ανώτατα όρια. Η Επιτροπή δεν είχε 
παραλάβει τα έγγραφα που αναφέρει ο καταγγέλλων, μεταξύ των οποίων πιθανότατα θα 
περιλαμβάνεται το αριθ. 299/07.04.2008 μνημόνιο διεξαγωγής ελέγχων για την εξακρίβωση 
των συγκεκριμένων ρύπων που παραβιάζουν τις προδιαγραφές της ΕΕ. Εφόσον δεν υπάρχει 
αυτή η πληροφορία, εκτιμάται ότι οι ρύποι αυτοί υπερέβησαν κατά 50% το ημερήσιο 
επιτρεπόμενο όριο των αιωρουμένων σωματιδίων10 των 50 μικρογραμμαρίων/μ3, για όχι 
περισσότερο από 35 ημέρες κατ' έτος. Βασιζόμαστε λοιπόν στις επανειλημμένες αναφορές 
του καταγγέλλοντος σχετικά με τη σκόνη, το πλύσιμο των δρόμων και τα φορτηγά που 
προκαλούν την εκπομπή μικροσωματιδίων.

Βάσει των επίσημων δεδομένων που υπέβαλε η Βουλγαρία το 2008 η Επιτροπή έχει 
σημειώσει την υπέρβαση του ημερήσιου και ετήσιου ορίου των μικροσωματιδίων στον αέρα 
στη βόρεια ζώνη (BG0004) στην οποία βρίσκεται το Sevlievo. Η υπέρβαση των ορίων SO2, 
NO2 και μολύβδου δεν είχε δηλωθεί από τις βουλγαρικές αρχές για τη ζώνη αυτή το 2007. 

Πολλά κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Βουλγαρίας, αντιμετώπισαν δυσκολίες στη 
συμμόρφωση με τα επιτρεπόμενα ημερήσια και ετήσια όρια PM10 από το 2005, οπότε τα όρια 
αυτά ετέθησαν σε ισχύ. Η νέα οδηγία 2008/50/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα και τον καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη προβλέπει για τα κράτη μέλη 
τη δυνατότητα να αναφέρουν εξαιρέσεις από την υποχρέωση εφαρμογής των ορίων αυτών 
έως και τον Ιούνιο του 2011, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Η Επιτροπή έλαβε τον Απρίλιο του 2009 από τις βουλγαρικές αρχές κοινοποίηση σχετικά με 
την εφαρμογή του άρθρου 22 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ3. Η Επιτροπή διαθέτει εννέα μήνες 
από την παραλαβή της κοινοποίησης για να αξιολογήσει κατά πόσο πληρούνται οι 
προϋποθέσεις για την εξαίρεση. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα η Επιτροπή σκοπεύει να 
λάβει απόφαση σχετικά με το εάν θα υποβάλει ενστάσεις κατά της κοινοποιηθείσας 
εξαίρεσης. Η αξιολόγηση της κοινοποίησης θα επιτρέψει στην Επιτροπή να εξετάσει 
εμπεριστατωμένα τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα σε καθεμία από τις ζώνες που 
αναφέρονται και οι πληροφορίες της παρούσας αναφοράς θα χρησιμοποιηθούν στην 
αξιολόγηση αυτή.

Οι πολίτες έχουν δικαιώματα ως άτομα να ζητήσουν, ενώπιον εθνικού δικαστηρίου, τα όρια 
για την ποιότητα του αέρα βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας να γίνονται σεβαστά και να 
λαμβάνονται μέτρα για τη συμμόρφωση με τα όρια αυτά το δυνατόν συντομότερο.

Η οδηγία 2002/49/ΕΚ4 σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού 
θορύβου απαιτεί από τα κράτη μέλη να καταστρώσουν στρατηγικούς χάρτες θορύβου και να 
εγκρίνουν σχέδια δράσης για να αξιολογήσουν και να διαχειριστούν τους περιβαλλοντικούς 
θορύβους από τους κύριους αυτοκινητόδρομους από τους οποίους διέρχονται άνω των τριών 

                                               
1 ΕΕ L 296 της 21.11.96, σελ. 55.
2 ΕΕ L 163 της 29.6.1999, σελ. 41.
3 ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σελ. 1-44.
4 ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σελ. 12-24.
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εκατομμυρίων οχήματα ετησίως καθώς και στους μεγάλους οικισμούς. Κανένα από αυτά τα 
δύο κριτήρια δεν φαίνεται να εφαρμόζεται στην περίπτωση του αναφέροντα. Εντούτοις, η 
οδηγία δεν ορίζει όρια θορύβου ή άλλα κριτήρια που θα μπορούσαν να υποχρεώσουν τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν ή να επιβάλουν μέτρα αντιμετώπισης του θορύβου αλλά αφήνει 
στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών τα όρια και την επιλογή των μέτρων 
αντιμετώπισης.

Συμπεράσματα

Σε σχέση με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα του περιβάλλοντος, η μη συμμόρφωση με 
τις οριακές τιμές για τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10) είναι ήδη γνωστή σε ό,τι αφορά την 
ποιότητα του αέρα στην εν λόγω ζώνη. Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος το αίτημα της 
Βουλγαρίας για την παροχή επιπλέον χρόνου για τη συμμόρφωση με τα όρια των ΑΣ10 στη 
ζώνη αυτή. Επί του παρόντος δεν μπορεί να καταδειχθεί παραβίαση της κοινοτικής 
νομοθεσίας σχετικά με τον περιβαλλοντικό θόρυβο."


