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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1070/2008, adresată de D. T-P., de cetăţenie bulgară, în numele 
locuitorilor de pe „Strada Bor”, privind traficul intens de camioane grele din 
oraşul bulgar Sevlievo şi problemele de sănătate şi de mediu asociate acestuia

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul face referire la traficul foarte intens de camioane grele spre şi dinspre o fabrică de 
ciment din oraşul bulgar Sevlievo. În legătură cu aceasta, petiţionarul subliniază faptul că 
fabrica vizată a fost construită în 2006 fără a se construi, în acelaşi timp, un drum de acces 
separat, motiv pentru care traficul trebuie să utilizeze reţeaua de drumuri existentă a oraşului 
care nu este suficient de lată pentru a permite trecerea a două camioane unul pe lângă altul 
fără ca unul dintre acestea să iasă pe marginea drumului. Când camioanele pun frână de motor 
şi accelerează, nivelurile de zgomot permise sunt depăşite semnificativ şi, în acelaşi timp, 
casele de pe marginea drumului sunt supuse vibraţiilor. Petiţionarul subliniază, de asemenea, 
faptul că nivelul de siguranţă rutieră a fost redus semnificativ, iar sănătatea locuitorilor are de 
suferit din cauza unei poluări severe pe bază de praf. Petiţionarul a apelat, fără succes, la 
autorităţile locale, regionale şi naţionale responsabile şi problema a fost semnalată, de 
asemenea, în câteva ziare bulgare importante. În consecinţă, petiţionarul solicită 
Parlamentului European să analizeze problema şi să se asigure că prevederile legislaţiei UE 
sunt puse în aplicare în această zonă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 decembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009

Dispoziţiile generale privind evaluarea şi gestionarea calităţii aerului sunt stabilite în 
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Directiva-cadru 96/62/CE1 privind calitatea aerului înconjurător. Directiva sa fiică,
1999/30/CE2, conţine dispoziţii specifice privind valorile limită aplicabile relevante în acest 
caz. Comisia nu a primit documentele anunţate de petiţionar, printre care s-ar afla şi 
Memoriul de testare nr. 299/07.04.2008, care ar identifica mai precis ce agenţi poluanţi 
încalcă standardele existente ale UE. În lipsa acestor informaţii, se estimează că măsura 
depăşită cu 50% a fost valoarea limită zilnică a PM10, de 50 micrograme/m3, care nu trebuie 
depăşită mai mult de 35 de zile pe an. Aceasta se bazează pe referirile repetate ale 
petiţionarului la praf, la spălarea străzilor şi la camioane (diesel), ca principali emiţători de 
particule.

Pe baza datelor oficiale transmise de Bulgaria în 2008, Comisia a observat deja depăşirea 
valorilor zilnice şi anuale ale PM10 în zona Nord de calitate a aerului (BG0004) în care se află 
oraşul Sevlievo. Autorităţile bulgare nu au declarat depăşirea valorilor limită pentru SO2, NO2
sau plumb pentru această zonă în anul 2007. 

Câteva state membre, printre care Bulgaria, au avut dificultăţi în respectarea valorilor limită 
pentru PM10 începând cu anul 2005, când au intrat în vigoare aceste valori limită. Noua 
Directivă 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa 
oferă statelor membre posibilitatea de a notifica o derogare de la obligaţia de aplicare a 
acestor valori limită până în iunie 2011, sub rezerva respectării anumitor condiţii.

Comisia a primit în aprilie 2009 o notificare de la autorităţile bulgare privind aplicarea 
articolului 22 din Directiva 2008/50/CE3. Comisia are la dispoziţie nouă luni de la primirea 
notificării pentru a analiza dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru derogare. În acest termen, 
Comisia va decide dacă va obiecta sau nu împotriva derogării anunţate. Evaluarea notificării 
va permite Comisiei să analizeze în detaliu modul în care este gestionată calitatea aerului în 
fiecare dintre zonele anunţate, iar informaţiile din petiţie vor fi utilizate în această evaluare.

Cetăţenii au dreptul de a cere înaintea instanţelor naţionale respectarea valorilor limită impuse 
de legislaţia UE cu privire la calitatea aerului şi luarea de măsuri pentru a asigura respectarea 
acestor valori într-un timp cât mai scurt. 

Directiva 2002/49/CE4 privind evaluarea şi gestiunea zgomotului ambiental cere statelor 
membre să elaboreze hărţi strategice de zgomot şi să adopte planuri de acţiune pentru a evalua 
şi gestiona zgomotul ambiental produs pe drumurile principale cu un trafic de peste trei
milioane de vehicule pe an şi în marile aglomeraţii. Se pare că niciunul dintre aceste două 
criterii nu se aplică în cazul petiţionarului. Cu toate acestea, directiva nu stabileşte limite de 
zgomot sau alte criterii ce ar obliga statele membre să preconizeze sau să pună în aplicare 
măsuri de reducere a zgomotului, ci lasă limitele şi alegerea măsurilor de reducere la 
latitudinea statelor membre.

Concluzii
                                               
1 JO L 296, 21.11.96, p. 55.
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4 JO L 189, 18.7.2002, p. 12 - 24.
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În legătură cu acquis-ul de mediu al UE, a fost constatată deja nerespectarea valorilor limită 
pentru particulele de PM10 în zona de calitate a aerului din regiunea în cauză. Comisia 
evaluează în prezent solicitarea Bulgariei privind acordarea unui termen suplimentar pentru 
respectarea valorii limită de PM10 în zona respectivă. Având în vedere situaţia din prezent, nu 
se poate stabili o încălcare a legislaţiei UE privind zgomotul ambiental. 


