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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1070/2008, ingediend door D. T-P. (Bulgaarse nationaliteit), 
namens de bewoners van "Bor street", over het drukke vrachtverkeer in de 
Bulgaarse stad Sevlievo en de daaruit voortvloeiende risico’s voor de 
volksgezondheid en het milieu

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar het zeer drukke vrachtverkeer van en naar een cementfabriek in de 
Bulgaarse stad Sevlievo. Indiener benadrukt dat men bij de bouw van deze fabriek in 2006 heeft 
verzuimd een toegangsweg aan te leggen, waardoor het verkeer gebruik moet maken van het 
bestaande wegennet van de stad. De bestaande wegen zijn echter dermate smal dat twee 
vrachtwagens elkaar niet kunnen passeren zonder dat een van beide moet uitwijken. Bij het 
afremmen en optrekken wordt het toegestane geluidsniveau aanzienlijk overschreden en ontstaan 
er trillingen in de huizen die dicht op de weg staan. Indiener wijst er verder op dat de 
verkeersveiligheid sterk is afgenomen en dat het stof zeer nadelig is voor de gezondheid van de 
omwonenden. Indiener heeft zich vergeefs tot de verantwoordelijke lokale, regionale en 
landelijke autoriteiten gewend. Ook heeft de kwestie in een aantal grote Bulgaarse dagbladen 
gestaan. Indiener verzoekt het Europees Parlement de zaak op te nemen en ervoor te zorgen dat 
de bepalingen in de EU-wetgeving op dit gebied worden gehandhaafd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 december 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

De algemene bepalingen met betrekking tot de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit 
zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn luchtkwaliteit (Richtlijn 96/62/EG1). In de dochterrichtlijn 
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1999/30/EG1 zijn specifieke bepalingen opgenomen inzake de grenswaarden die in dit geval van 
toepassing zijn. De Commissie heeft tot dusver de door de indiener aangekondigde documenten 
nog niet ontvangen. Waarschijnlijk gaat het onder meer om testmemorandum nr. 
299/07.04.2008, waarin meer precies moet zijn uiteengezet welke verontreinigende stoffen de 
EU-normen overtreden. Bij gebrek aan deze informatie wordt ervan uitgegaan dat de 
daggrenswaarde voor PM10 (50 microgram/m3) met meer dan 50% is overschreden. Dit mag 
niet meer dan 35 dagen per jaar gebeuren. Deze inschatting is gebaseerd op het feit dat de 
indiener regelmatig verwijst naar stof, het schoonmaken van de straten, en (diesel-)vrachtwagens 
als belangrijke uitstoters van zwevende deeltjes.

Op basis van in 2008 door Bulgarije ingediende officiële gegevens, heeft de Commissie reeds 
opgemerkt dat de dag- en jaargrenswaarden voor PM10 werden overschreden in de 
luchtkwaliteitzone Noord (BG0004), waarin Sevlievo zich bevindt. De Bulgaarse autoriteiten 
hebben geen overschrijdingen van de grenswaarden voor SO2, NO2 of lood gemeld voor deze 
zone in 2007. 

Sinds 2005, waanneer de grenswaarden van kracht werden, hebben verschillende lidstaten 
(waaronder Bulgarije) het moeilijk om de grenswaarden voor PM10 te respecteren. De nieuwe 
Richtlijn 2008/50/EG2 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa voorziet in de 
mogelijkheid voor de lidstaten om tot juni 2011 een vrijstelling aan te vragen voor de 
verplichting om deze grenswaarden toe te passen, indien wordt voldaan aan bepaalde 
voorwaarden.

In april 2009 heeft de Commissie een kennisgeving ontvangen van de Bulgaarse autoriteiten over 
de toepassing van artikel 22 van Richtlijn 2008/50/EG. De Commissie beschikt over negen 
maanden te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de kennisgeving om te beoordelen of is 
voldaan aan de voorwaarden voor de vrijstelling. De Commissie is voornemens binnen dat 
tijdsbestek een besluit te nemen over de vraag of tegen de vrijstelling waarvan in de 
kennisgeving sprake is, bezwaar zal worden gemaakt. In het kader van de beoordeling van de 
kennisgeving zal de Commissie grondig kunnen bestuderen hoe de luchtkwaliteit in elk van de in 
de kennisgeving genoemde zones wordt beheerd. Bij de beoordeling zal gebruik worden gemaakt 
van de informatie in het verzoekschrift.

Burgers hebben het recht om als individu voor een nationale rechtbank te eisen dat de 
grenswaarden uit de EU-regelgeving inzake luchtkwaliteit worden geëerbiedigd en dat 
maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat deze limieten binnen een zo kort 
mogelijke termijn worden nageleefd. 

Krachtens Richtlijn 2002/49/EG3 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai zijn 
de lidstaten verplicht strategische geluidsbelastingkaarten op te stellen en actieplannen aan te 
nemen om het omgevingslawaai afkomstig van belangrijke wegen met meer dan 3 miljoen 
voertuigen per jaar en gelegen in grote agglomeraties te beoordelen en te beheren. Geen van deze 
twee criteria lijkt van toepassing op dit verzoekschrift. In de Richtlijn zijn geen 
geluidsgrenswaarden of andere criteria vastgelegd die lidstaten ertoe zouden verplichten 
geluidswerende maatregelen te overwegen of ten uitvoer te leggen. De lidstaten zijn vrij om de 
grenswaarden en de aard van de lawaaibestrijdingmaatregelen vast te leggen.
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Conclusies
Met betrekking tot de communautaire milieuregelgeving, werd het niet naleven van de 
grenswaarden voor de zwevende deeltjes (PM10) reeds vastgesteld voor de luchtkwaliteitzone 
waarin het gebied in kwestie zich bevindt. De Commissie evalueert momenteel een verzoek van 
de Bulgaarse autoriteiten om meer tijd te krijgen om de grenswaarde voor PM10 in de zone te 
eerbiedigen.  Zoals het er nu voorstaat, kan er geen overtreding van de communautaire 
milieuregelgeving inzake geluidshinder worden vastgesteld. 

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 februari 2011.

Op 11 december 2009 heeft de Commissie een besluit aangenomen om bezwaar aan te tekenen 
tegen de vrijstelling van de verplichting om de grenswaarden voor PM10 onder andere toe te 
passen in de luchtkwaliteitzone "BG0004 North", zoals medegedeeld door Bulgarije op 14 april 
2009. De Commissie heeft deze bezwaren aangetekend, omdat noch is aangetoond dat de 
beweerdelijk negatieve klimaatomstandigheden beschouwd konden worden als de hoofdoorzaak 
van de overschrijdingen noch dat naleving van de grenswaarden voor PM10 kon worden bereikt 
voor het vervallen van de vrijstellingsperiode in 2011. 

Het laatste jaarverslag betreffende luchtkwaliteit dat dor Bulgarije is ingediend voor het jaar 
2009 toont dat in alle gemelde luchtkwaliteitzones er nog steeds sprake was van overschrijding 
van ten minste een van de grenswaarden voor PM10 die zijn vastgelegd in Richtlijn 
2008/50/EG1. Derhalve heeft de Commissie een inbreukprocedure ingeleid tegen Bulgarije 
wegens verzuim om de grenswaarden voor PM10 na te leven en heeft zij op 30 september 2010 
een schriftelijke aanmaning gestuurd aan de Bulgaarse autoriteiten. De Commissie zal verdere 
stappen nemen binnen de inbreukprocedure, indien de situatie niet wordt opgelost. 

De Commissie is zich niet bewust van enige overschrijdingen van andere toepasselijke 
grenswaarden met betrekking tot de volksgezondheid zoals vastgesteld in Richtlijn 2008/50/EG 
in de luchtkwaliteitzone "BG0004 North", waar Sevlievo zich bevindt.

Wat betreft het verkeersveiligheidsprobleem kan bestaande EU-wetgeving de lokale autoriteiten 
van Sevlievo voorzien van beginselen die momenteel alleen van toepassing zijn op het trans-
Europees wegennet.  Met Richtlijn 2008/96/EG2 van 19 november 2008 is een uitgebreid 
systeem voor het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur ingevoerd. Deze 
richtlijn behandelt de aanleg van nieuwe weginfrastructuur of substantiële aanpassingen aan het 
bestaande net die van invloed zijn op de verkeersstroom binnen het trans-Europese wegennet 
(TEN).  De richtlijn concentreert zich op de volgende vier procedures:

Verkeersveiligheidseffectbeoordelingen tijdens de planningsfase: welk effect heeft een nieuwe 
weg of een grondige wijziging van het bestaande wegennet op het verkeersveiligheidsniveau van 
het wegennet?

Verkeersveiligheidsaudit: een onafhankelijke, gedetailleerde en technische 
verkeersveiligheidscontrole van de ontwerpkenmerken van een weg om onveilige kenmerken af 
te bakenen;
Classificeren van gedeelten met een hoog aantal verkeersongevallen / classificatie van de 
verkeersveiligheid van het wegennet: het identificeren, analyseren en classificeren van gedeelten 
van het wegennet volgens het aantal ongevallen ten opzichte van de verkeersstroom / het 
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potentieel voor de ontwikkeling van de verkeersveiligheid en het besparen van de kosten van 
ongevallen;
Verkeersveiligheidsinspecties: een gewone periodieke beoordeling van de kenmerken en 
gebreken waarvoor onderhoudswerkzaamheden nodig zijn met het oog op de verkeersveiligheid 
(veiligheid als een preventief instrument).

Dit betekent dat veiligheid geïntegreerd moet zijn in alle fasen van de planning, het ontwerp en 
de exploitatie van de weginfrastructuur. Lidstaten kunnen de bepalingen van de richtlijn ook 
toepassen op nationale en secundaire wegen.


