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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a bulgáriai Szevlievo városban található cementgyár környékén kialakult 
igen sűrű teherautó-forgalomra utal. A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy az említett 
gyárat 2006-ban építették, de nem hoztak létre külön hozzá vezető utat, ezért a forgalom a 
város már meglévő úthálózatát terheli. A városban az utak azonban nem elég szélesek ahhoz, 
hogy két teherautó úgy el tudjon haladni egymás mellett, hogy az egyiknek ne kelljen 
felhajtania az útpadkára. Amikor a teherautók fékeznek vagy gyorsítanak, jelentős mértékben 
túllépik a megengedett zajküszöböt, és ezzel egyidejűleg megremegnek a közelben álló házak 
falai. A petíció benyújtója arra is rámutat, hogy a közlekedésbiztonság lényegesen csökkent, 
és a jelentős zajártalom a lakók egészségét is károsítja. A petíció benyújtója hiába fordult az 
illetékes helyi, regionális és nemzeti hatóságokhoz, és az üggyel hiába foglalkozott számos 
ismert bolgár napilap is. A petíció benyújtója következésképpen arra kéri az Európai 
Parlamentet, hogy vizsgálja ki az esetet és biztosítsa, hogy az említett ügyben tartsák be az 
EU tagállamaiban érvényes jogszabályokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. december 16. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint.
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3. A bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.

A levegő minőségének vizsgálatára és ellenőrzésére vonatkozó általános rendelkezéseket a 
környezeti levegő minőségéről szóló 96/62/EK1 keretirányelv tartalmazza. Az ügyre 
vonatkozó alkalmazandó határértékekkel kapcsolatos konkrét rendelkezések ennek 
1999/30/EK származékos irányelvében2 találhatók. A Bizottság nem kapta meg a petíció 
benyújtója által ígért dokumentumokat, amelyek között lehet feltehetően a 299/07.04.2008. 
számú vizsgálati jelentés, amely pontosabban meghatározná, mely szennyezőanyagokkal 
szegték meg a jelenlegi uniós normákat. Ezen információ hiányában csak valószínűsíteni 
lehet, hogy a PM10 részecskékre vonatkozó 50 mikrogramm/m3-es napi határérték az, amelyet 
50%-kal meghaladnak. Ezt az értéket nem szabad évi 35 napnál többször túllépni. Ezt a 
feltételezést arra alapozzuk, hogy a petíció benyújtója többször utal a porra, az utcamosásra és 
a (dízelmeghajtású) teherautókra, melyek jelentős mennyiségű port bocsátanak ki.

A Bulgária által 2008-ban benyújtott hivatalos adatok alapján a Bizottság már felfigyelt a 
PM10-re vonatkozó napi és éves határértékek túllépésére az északi levegőminőségi övezetben, 
melyhez Szevlievo is tartozik. Ezen övezetben az SO2-re, NO2-re és az ólomra vonatkozó 
határértékek 2007 során történő túllépését a bolgár hatóságok nem jelentették. 

Számos tagállamnak, köztük Bulgáriának, már bevezetésük, azaz 2005 óta nehézségekbe 
ütközik a PM10 részecskékre vonatkozó határértékek betartása. A környezeti levegő 
minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló új 2008/50/EK 
irányelv lehetőséget biztosít a tagállamok számára, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén 
2011. júniusig mentesüljenek az említett határértékek alkalmazásának kötelezettsége alól.

A Bizottság 2009 áprilisában értesítést kapott a bolgár hatóságoktól a 2008/50/EK irányelv3

22. cikkének alkalmazásával kapcsolatban. A Bizottságnak az értesítés kézhezvételétől 
számítva kilenc hónap áll rendelkezésére annak megállapítására, hogy a mentesítés feltételei 
teljesülnek-e. A Bizottság ezen időkereten belül szándékozik döntést hozni arról, hogy 
kifogást emeljen-e a mentesülés ellen. A kérelem elbírálása lehetővé teszi a Bizottság 
számára, hogy alaposan megvizsgálja a levegőminőség kezelésének módjait az egyes 
zónákban, és az értékelés során a petícióval együtt benyújtott információkat is fel fogják 
használni.

Az állampolgároknak jogukban áll a nemzeti bíróságoktól kérelmezni a levegő minőségével 
kapcsolatos uniós jogszabályokban előírt határértékek betartatását és a határértékek 
teljesítésének mihamarabbi biztosítására irányuló intézkedések meghozatalát. 

A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelv4 stratégiai 
zajtérképek elkészítését és cselekvési tervek kidolgozását írja elő a tagállamok számára az 
évente 3 millió jármű áthaladásánál nagyobb forgalmat lebonyolító fontosabb közutak és a 
nagyobb agglomerációk esetében felmerülő környezeti zaj felmérésére és kezelésére. A 
petíció esetére úgy tűnik, egyik feltétel sem alkalmazható. Az irányelv ugyanakkor nem 

                                               
1 HL L 296., 1996.11.21., 55. o.
2 HL L 163., 1999.6.29., 41. o.
3 HL L 152., 2008.6.11., 1–44.o.
4 HL L 189. 2002.7.18., 12–24. o.
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határoz meg a zajszintre vonatkozó korlátozást vagy egyéb olyan feltételt, amely kötelezné a 
tagállamokat zajkibocsátást csökkentő intézkedések mérlegelésére vagy bevezetésére, hanem 
e korlátozások és intézkedések meghozatalát a tagállamok hatáskörében hagyja.

Következtetések

Ami az uniós környezetvédelmi vívmányokat illeti, a kérdéses területet magában foglaló 
levegőminőségi övezetben a PM10 részecskékre vonatkozó határértékek megsértését már 
megállapították. A Bizottság jelenleg vizsgálja azt a beadványt, melyben Bulgária határidő-
hosszabbítást kér a PM10 részecskékre vonatkozó határértéknek való megfelelés betartására az 
övezetben. A helyzet jelenlegi állása szerint a környezeti zajra vonatkozó uniós jogszabályok 
megszegése nem állapítható meg. 


