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Asia: Vetoomus nro 1070/2008, D. T-P., Bulgarian kansalainen, Bor-kadun asukkaiden 
puolesta, vilkkaasta raskaasta liikenteestä ja siihen liittyvistä terveys- ja 
ympäristöongelmista Sevlievon kaupungissa Bulgariassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä viittaa erittäin vilkkaaseen raskaaseen liikenteeseen, jota sementtitehdas 
aiheuttaa Sevlievon kaupungissa Bulgariassa. Hän korostaa, että kyseinen tehdas rakennettiin 
vuonna 2006 ja että samalla ei rakennettu erillistä sementtitehtaalle johtavaa tietä. Siksi 
tehtaalle kulkevan liikenteen on käytettävä kaupungin olemassa olevaa tieverkkoa, joka ei ole 
riittävän leveä, jotta kaksi kuorma-autoa voisi ohittaa toisensa ilman, että toisen niistä on 
väistettävä tien reunaan. Kun kuorma-autot jarruttavat moottorilla ja kiihdyttävät, sallitut 
melurajat ylittyvät huomattavasti, ja samalla tien varrella sijaitsevat talot joutuvat alttiiksi 
tärinälle. Vetoomuksen esittäjä huomauttaa myös, että liikenneturvallisuus on heikentynyt 
huomattavasti ja että asukkaiden terveys kärsii vakavan tomun aiheuttaman saastumisen takia. 
Vetoomuksen esittäjä on turhaan vedonnut vastuussa oleviin paikallisiin, alueellisiin ja 
kansallisiin viranomaisiin. Asiasta on myös kirjoitettu eräissä merkittävissä bulgarialaisissa 
sanomalehdissä. Vetoomuksen esittäjä pyytää siksi Euroopan parlamenttia käsittelemään asiaa 
ja varmistamaan, että kyseistä alaa koskevan EU:n lainsäädännön säännökset pannaan 
täytäntöön.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 16. joulukuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 202 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Ilmanlaadun arviointia ja hallintaa koskevista yleisistä säännöksistä säädetään ilmanlaadun 
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arviointia ja hallintaa koskevassa puitedirektiivissä 96/62/EY1. Sen tytärdirektiiviin 
1999/30/EY2 sisältyvät erityissäännökset, jotka koskevat tässä tapauksessa sovellettavia raja-
arvoja. Komissio ei ole saanut vetoomuksen esittäjän ilmoittamia asiakirjoja, joihin sisältyy 
oletettavasti myös testausasiakirja nro 299/07.04.2008. Siinä esitetään täsmällisemmin, mitkä 
saastuttavat aineet rikkovat EU:n nykyisiä vaatimuksia. Näiden tietojen puuttumisen vuoksi 
arvioidaan, että arvo, joka ylitetään yli 50 prosentilla, on PM10-hiukkasten raja-arvo 
50 mikrogrammaa/m3, ja sitä ei saa ylittää yli 35 päivän aikana vuodessa. Tämä arvio 
perustuu vetoomuksen esittäjän toistuviin viittauksiin pölystä, katujen pesemisestä ja 
(dieselillä kulkevista) kuorma-autoista, jotka aiheuttavat huomattavia hiukkaspäästöjä.

Bulgarian vuonna 2008 lähettämien virallisten tietojen perusteella komissio on jo pannut 
merkille, että päivittäinen ja vuosittainen PM10-hiukkasten raja-arvo ylitetään pohjoisella 
ilmanlaatuvyöhykkeellä (BG0004), jossa Sevlievo sijaitsee. Bulgarian viranomaiset eivät ole 
ilmoittaneet, että rikkidioksidin, typpidioksidin tai lyijyn raja-arvot olisi ylitetty tällä alueella 
vuoden 2007 aikana.

Useilla jäsenvaltioilla, myös Bulgarialla, on ollut vaikeuksia noudattaa PM10-hiukkasten 
pitoisuuden raja-arvoja vuodesta 2005, jolloin kyseiset raja-arvot tulivat voimaan. 
Ilmanlaadusta ja sen parantamisesta annetun uuden direktiivin 2008/50/EY nojalla 
jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus ilmoittaa, jos ne poikkeavat raja-arvojen 
soveltamisvelvoitteesta kesäkuuhun 2011 saakka, mutta kuitenkin siten, että tietyt ehdot 
täyttyvät.

Komissio sai huhtikuussa 2009 ilmoituksen, että Bulgarian viranomaiset ovat panneet 
täytäntöön direktiivin 2008/50/EY3 22 artiklan. Komissiolla on ilmoituksen jättämisestä 
yhdeksän kuukautta aikaa arvioida, täyttyvätkö poikkeusta koskevat ehdot. Sen ajan kuluessa 
komissio päättää, valittaako se ilmoitetusta poikkeamisesta. Ilmoituksen arvioinnin 
yhteydessä komissio tutkii perusteellisesti, miten ilmanlaatua hoidetaan kullakin ilmoitetuista 
alueista, ja tässä arvioinnissa käytetään vetoomuksen tietoja.

Kansalaisilla on oikeus yksityishenkilönä vaatia kansallisessa tuomioistuimessa, että 
ilmanlaatua koskevan EU:n lainsäädännön raja-arvoja noudatetaan ja että toimia toteutetaan 
sen varmistamiseksi, että nämä raja-arvot täytetään mahdollisimman lyhyessä ajassa.

Ympäristömelun arviointia ja hallintaa koskevassa direktiivissä 2002/49/EY4 edellytetään, 
että jäsenvaltioiden on laadittava strategisia melukarttoja ja toimintasuunnitelmia, jotta 
suurten taajamien pääteiden, joilla ajaa yli 3 miljoonaa ajoneuvoa vuodessa, aiheuttamaa 
ympäristömelua arvioidaan ja hallitaan. Vetoomuksen esittäjän tapaukseen ei näytä 
soveltuvan kumpikaan kriteeri. Direktiivissä ei kuitenkaan aseteta melurajoituksia tai muita 
kriteerejä, joiden mukaan jäsenvaltioiden olisi harkittava tai sovellettava 
meluntorjuntatoimenpiteitä, vaan raja-arvoista ja torjuntatoimenpiteistä päättäminen jätetään 
jäsenvaltion harkinnan varaan.

                                               
1 EYVL L 296, 21.11.96, s. 55.
2 EYVL L 163, 29.6.1999, s.41.
3 EUVL L 152 11,6,2008, s.1-44.
4 EYVL L 189 18.7.2002, p. 12-24
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Päätelmät

EU:n ympäristösäännöstön osalta on jo todettu, että kyseisen alueen ilmanlaatua koskevalla 
alueella ei ole noudatettu PM10-hiukkasten raja-arvoa. Komissio tarkastelee parhaillaan 
Bulgarian lisäajan myöntämistä koskevaa pyyntöä, jotta PM10-hiukkasten raja-arvo täytetään 
alueella. Tässä tilanteessa ei voida todeta, että ympäristömelua koskevaa EU:n lainsäädäntöä 
olisi rikottu. 


