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Angående: Framställning 1070/2008, ingiven av T-P. (bulgarisk medborgare), för invånarna 
på ”Bor Street”, om tät lastbilstrafik i den bulgariska staden Sevlievo och de 
hälso- och miljöproblem som är kopplade till denna trafik

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hänvisar till den mycket täta lastbilstrafiken till och från en cementfabrik i den 
bulgariska staden Sevlievo. Framställaren betonar i detta sammanhang att den aktuella 
fabriken byggdes 2006, utan att man samtidigt anlade en separat infartsväg. Trafiken går 
därför via stadens befintliga vägnät, som inte är tillräckligt brett för att två lastbilar ska kunna 
mötas utan att den ena är ute och kör på vägrenen. När lastbilarna motorbromsar och 
accelererar överskrids klart de tillåtna bullergränserna, och samtidigt vibrerar husen närmast 
vägen. Framställaren påpekar dessutom att trafiksäkerheten allvarligt åsidosätts och att 
invånarnas hälsa hotas på grund av kraftiga dammföroreningar. Framställaren har förgäves 
vänt sig till de ansvariga lokala, regionala och nationella myndigheterna, och ärendet har även 
tagits upp i en rad stora bulgariska dagstidningar. Framställaren ber därför Europaparlamentet 
att ta sig an ärendet och se till att bestämmelserna i EU:s gällande rättsakter på området 
efterlevs.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 16 december 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009

De allmänna bestämmelserna för utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten fastställs i 
ramdirektiv 96/62/EG1. Dess särdirektiv 1999/30/EG2 innehåller särskilda bestämmelser 
rörande de relevanta gällande gränsvärdena i detta sammanhang. Kommissionen har inte 
erhållit de handlingar som framställaren omnämner, bland vilka testprotokollet 
nr 299/07.04.2008 troligen även ingår som närmare skulle precisera vilka ämnen som 
överskrider gällande EU-normer. I avsaknad av denna information har det bedömts att det 
värde som överstigits med 50 procent var det dagliga PM10-gränsvärdet på 50 μg/m3 som inte 
får överskridas mer än 35 dagar under ett kalenderår. Detta antagande grundar sig på att 
framställaren upprepade gånger framhållit att damm, städning av vägar och (diesel)lastbilar i 
omfattande grad bidrar till utsläpp av partikelburna ämnen.

På grundval av officiella uppgifter som Bulgarien lämnat in år 2008 har kommissionen redan 
konstaterat en överskridelse av de dagliga och årliga PM10-nivåerna i det norra 
luftkvalitetsområdet (BG0004) inom vilket Sevlievo är beläget. De bulgariska myndigheterna 
har inte rapporterat någon överskridelse av SO2-, NO2- eller blygränsvärdena för detta område 
under 2007.

Flera medlemsstater, bland annat Bulgarien, har haft problem med att uppfylla gränsvärdena 
för PM10 sedan 2005 då dessa gränsvärden trädde i kraft. Genom det nya direktivet 
2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa kan medlemsstaterna undantas från 
skyldigheten att tillämpa dessa gränsvärden till senast den 11 juni 2011, under förutsättning 
att vissa villkor uppfylls.

Kommissionen mottog i april 2009 en underrättelse från de bulgariska myndigheterna om 
tillämpningen av artikel 22 i direktiv 2008/50/EG3. Kommissionen har nio månader på sig 
från det att denna underrättelse mottagits för att bedöma om villkoren för undantag är 
uppfyllda. Inom denna tidsram ska kommissionen avgöra om den tänker framföra 
invändningar mot det begärda undantaget. Bedömningen av begäran om undantag gör det 
möjligt för kommissionen att ingående bedöma hur luftkvaliteten hanteras i samtliga berörda 
zoner, och informationen från framställningen kommer att användas i denna bedömning.

Varje unionsmedborgare har som privatperson rätt att inför ett nationellt rättsorgan begära att 
gränsvärdena i EU:s lagstiftning om luftkvalitet respekteras och att åtgärder vidtas för att se 
till att dessa värden efterlevs snarast möjligt. 

Enligt direktiv 2002/49/EG4 om bedömning och hantering av omgivningsbuller ska 
medlemsstaterna utarbeta strategiska bullerkartor och anta handlingsplaner för att bedöma och 
hantera omgivningsbuller som härrör från större vägar med en trafiktäthet på mer än tre 
miljoner fordon per år och i stora tätbebyggelser. Inget av dessa två kriterier verkar gälla i 
framställarens fall. I direktivet fastställs dock inga gränsvärden för buller eller andra kriterier 
som skulle ålägga medlemsstaterna att införa eller förstärka redan existerande åtgärder för att 
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minska buller, utan det är medlemsstaternas sak att besluta om gränsvärden för buller och 
andra åtgärder för att minska buller.

Slutsatser

I det luftkontrollområde som området i fråga ingår i har man, i enlighet med 
EU:s miljölagstiftning, redan konstaterat en överskridelse av partikelgränsvärdena för 
partikeln PM10. Kommissionen behandlar för närvarande Bulgariens begäran om ytterligare 
tid för att uppfylla PM10-gränsvärdena i zonen. I nuläget förekommer det inga överträdelser 
av EU:s lagstiftning om omgivningsbuller.


