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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1070/2008, ko „Bor Street” iedzīvotāju vārdā iesniedza 
Bulgārijas valstspiederīgais D. T-P. par intensīvo smagkravas 
transportlīdzekļu satiksmi Bulgārijas pilsētā Sevlievo un ar to saistītajām 
veselības un vides problēmām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda uz ļoti intensīvo smagkravas transportlīdzekļu satiksmi uz 
cementa rūpnīcu un no tās Bulgārijas pilsētā Sevlievo. Šai sakarā lūgumraksta iesniedzējs 
uzsver, ka attiecīgā rūpnīca celta 2006. gadā, vienlaicīgi neizbūvējot atsevišķu pievadceļu, 
tādēļ satiksmei ar to ir jāizmanto esošais pilsētas ceļu tīkls, kas nav pietiekoši plats, lai divi 
kravas furgoni varētu pabraukt viens otram garām un vienam no tiem nevajadzētu uzbraukt uz 
ceļa apmales. Kad smagās automašīnas bremzē vai uzņem ātrumu, pieļaujamā trokšņa līmenis 
tiek ievērojami pārsniegts, un tai pašā laikā ēkas ceļa malā tiek pakļautas vibrācijai. 
Lūgumraksta iesniedzējs arī uzsver, ka satiksmes drošības līmenis ir nopietni samazinājies un 
lielā putekļu piesārņojuma dēļ cieš iedzīvotāju veselība. Lūgumraksta iesniedzējs nesekmīgi 
vērsies atbildīgajās vietējās, reģionālajās un valsts iestādēs un par šo lietu arī ziņots vairākos 
lielākajos Bulgārijas laikrakstos. Lūgumraksta iesniedzējs tādēļ lūdz Eiropas Parlamentu 
izskatīt šo lietu un nodrošināt ES tiesību aktu noteikumu piemērošanu šajā teritorijā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 16. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

„Vispārēji noteikumi par gaisa kvalitātes novērtēšanu un pārvaldību ir noteikti Pamatdirektīvā 
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Nr. 96/62/EK1par apkārtējā gaisa kvalitāti. Tās Papilddirektīvā Nr. 1999/30/EK2 iekļauti 
konkrēti noteikumi par piemērojamajām robežvērtībām, kas attiecas uz šo gadījumu. Komisija 
nav saņēmusi lūgumraksta iesniedzēja minētos dokumentus, starp kuriem, pēc visa spriežot, ir 
arī Pārbaužu memorands Nr. 299/07/04/2008, kurā būtu precīzāka informācija par to, kādu 
piesārņojošo vielu koncentrācija pārsniedz ES standartus. Tā kā šīs informācijas nav, tiek 
pieņemts, ka mērījums, kas pārsniegts par 50 %, ir PM10 dienas robežvērtība, kas ir 50 
mikrogrami/m3 un kas nedrīkst būt pārsniegta vairāk kā 35 dienas gadā. Šis pieņēmums 
balstīts uz to, ka lūgumraksta iesniedzējs atkārtoti piemin putekļus, ielu mazgāšanu un 
(dīzeļa) smagās automašīnas kā attiecīgā piesārņojuma avotu.

Balstoties uz oficiālajiem datiem, ko Bulgārija iesniedza 2008. gadā, Komisija jau ir 
norādījusi uz to, ka ziemeļu gaisa kvalitātes zonā (BG0004), kurā atrodas arī Sevlievo, Ir 
pārsniegti pieļaujamie dienas un gada PM10 rādītāji. Bulgārijas iestādes 2007. gadā nav 
ziņojušas par to, ka šajā zonā būtu pārsniegtas SO2, NO2 vai svina vērtības. 

Vairākām dalībvalstīm, tostarp Bulgārijai, ir bijušas grūtības ievērot PM10 robežvērtības kopš 
2005. gada, kad šīs robežvērtības stājās spēkā. Jaunā Direktīva 2008/50/EK par gaisa kvalitāti 
un tīrāku gaisu Eiropai dod dalībvalstīm iespēju līdz 2011. gada jūnijam paziņot par 
atbrīvojumu no prasības piemērot šīs robežvērtības, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi.

Komisija 2009. gada aprīlī no Bulgārijas iestādēm saņēma paziņojumu par 
Direktīvas 2008/50/EK3 22. panta piemērošanu.  Pēc paziņojuma saņemšanas Komisijas 
rīcībā ir deviņi mēneši, lai novērtētu, vai ir izpildīti nosacījumi, lai piešķirtu atbrīvojumu. Šajā 
laika periodā Komisija ir paredzējusi pieņemt lēmumu par to, vai celt iebildumus pret 
paziņoto atbrīvojumu. Paziņojuma novērtēšana ļaus Komisijai rūpīgi izzināt, kā katrā no 
paziņojumā minētajām zonām tiek pārvaldīta gaisa kvalitāte, un vērtēšanā tiks izmantota arī 
lūgumrakstā iekļautā informācija.

Pilsoņiem ir tiesības kā privātpersonām vērsties dalībvalsts tiesā un pieprasīt, lai tiktu 
ievērotas gaisa kvalitāti reglamentējošajos ES tiesību aktos noteiktās robežvērtības un veikti 
pasākumi, lai pēc iespējas ātrāk nodrošinātu šo robežvērtību ievērošanu. 

Saskaņā ar Direktīvu 2002/49/EK4 par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību dalībvalstīm 
ir jāizveido stratēģiskās trokšņa kartes un jāpieņem rīcības plāni, lai novērtētu un pārvaldītu 
vides troksni, ko izraisa galvenie ceļi, pa kuriem pārvietojas vismaz 3 miljoni 
transportlīdzekļu gadā vai kas atrodas lielās aglomerācijās. Lūgumraksta gadījumā nav 
izpildīts neviens no šiem diviem kritērijiem. Tomēr direktīva nevis nosaka trokšņa līmeņus 
vai citus kritērijus, kas uzliktu dalībvalstīm par pienākumu piemērot trokšņa samazināšanas 
pasākumus, bet drīzāk ļauj dalībvalstīm pašām noteikt pieļaujamos līmeņus un izvēlēties 
trokšņa samazināšanas pasākumus.
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Saistībā ar ES vides acquis jau konstatēts, ka gaisa kvalitātes zonā, kurā ietilpst minētā vieta, 
ir pārsniegtas daļiņu PM10 robežvērtības. Komisija pašlaik izvērtē Bulgārijas pieprasījumu dot 
tai papildu laiku PM10 robežvērtību ievērošanai šajā zonā.  Pašreizējā situācijā nav iespējams 
konstatēt, ka būtu pārkāpti ES tiesību akti, kas reglamentē vides troksni.”


