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Dotyczy: Petycji 1070/2008, którą złożył D. T-P. (Bułgaria), w imieniu mieszkańców
ulicy Bor, w sprawie intensywnego ruchu samochodów ciężarowych w 
bułgarskim mieście Sevlievo i związanych z tym problemów zdrowotnych i 
środowiskowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odnosi się do bardzo intensywnego ruchu samochodów ciężarowych do i z 
fabryki cementu w bułgarskim mieście Sevlievo. W związku z tym składający petycję 
podkreśla, że przedmiotowa fabryka została zbudowana w 2006 r. bez jednoczesnego 
wytyczenia odrębnej drogi dojazdowej. To dlatego ruch odbywa się przy wykorzystaniu 
istniejącej sieci dróg miejskich, które nie są wystarczająco szerokie, by dwie ciężarówki 
mogły minąć się, jeżeli jedna z nich nie zjedzie na pobocze. Kiedy ciężarówki hamują 
silnikiem i przyśpieszają, dopuszczalne poziomy hałasu są znacznie przekraczane, a w tym 
czasie na domy stojące przy drodze oddziałują wibracje. Składający petycję zaznacza też, że 
poważnie obniżył się poziom bezpieczeństwa drogowego, a zdrowie mieszkańców szwankuje 
na skutek dużego zanieczyszczenia kurzem. Bezskutecznie zwracał się on do 
odpowiedzialnych władz lokalnych, regionalnych i krajowych, a sprawa była też opisywana w 
licznych największych dziennikach bułgarskich. Składający petycję zwraca się zatem do 
Parlamentu Europejskiego o zajęcie się tą sprawą i zapewnienie, by przepisy UE w tej 
dziedzinie były wprowadzane w życie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 grudnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r.
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Ogólne przepisy dotyczące oceny jakości powietrza i zarządzania nią zostały zawarte 
w dyrektywie ramowej w sprawie oceny jakości otaczającego powietrza1. Dyrektywa 
pochodna 1999/30/WE2zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące granicznych wartości 
jakości powietrza mających zastosowanie w omawianym przypadku. Komisja nie otrzymała 
zapowiedzianych przez składającego petycję dokumentów, wśród których przypuszczalnie 
znajduje się również protokół testowania nr 299/07.04.2008 pozwalający na dokładniejsze 
ustalenie, jakie substancje zanieczyszczające naruszyły obowiązujące normy unijne. Wobec 
braku powyższych informacji szacuje się, że dzienna wartość graniczna PM10 wynosząca 50 
mikrogramów/m3, której nie można przekraczać przez okres dłuższy niż 35 dni w roku, 
została przekroczona o 50%. Podstawą są powtarzające się odniesienia składającego petycję 
do kurzu, mycia ulic i ciężarówek na olej napędowy jako poważnego źródła emisji cząstek 
stałych.

W oparciu o przedstawione przez Bułgarię w 2008 r. oficjalne dane Komisja odnotowała już 
przekroczenie dziennych oraz rocznych emisji PM10 w północnej strefie jakości powietrza 
(BG0004), w której znajduje się Sevlievo. Przekroczenie wartości granicznych SO2, NO2 i 
ołowiu w tej strefie nie zostało zgłoszone przez władze Bułgarii w ciągu 2007 r.

Niektóre państwa członkowskie, m.in. Bułgaria miały trudności z przestrzeganiem 
dopuszczalnych wartości PM10 w okresie od 2005 r., kiedy te dopuszczalne wartości weszły w 
życie. Nowa dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla 
Europy daje państwom członkowskim możliwość zgłoszenia zastrzeżenia do obowiązku 
zastosowania tych wartości dopuszczalnych do czerwca 2011 r., przy spełnieniu określonych 
warunków.

W kwietniu 2009 r. Komisja otrzymała powiadomienie w sprawie zastosowania art. 22 
dyrektywy 2008/50/WE3przez władze Bułgarii. Od chwili otrzymania zastrzeżenia Komisji 
przysługuje dziewięć miesięcy na ocenę, czy spełniono warunki odstępstwa. W tym okresie 
Komisja zamierza podjąć decyzję, czy sprzeciwić się zgłoszonemu zastrzeżeniu. Ocena 
odstępstwa pozwoli Komisji na dogłębne zbadanie zarządzania jakością powietrza w każdej 
ze zgłoszonych stref. W ocenie tej zostaną wykorzystane informacje zawarte w petycji.

Obywatele jako osoby fizyczne mają prawo domagać się przed sądem krajowym 
przestrzegania wartości granicznych zgodnych z prawodawstwem UE dotyczącym jakości 
powietrza oraz przedsięwzięcia środków mających na celu zapewnienie przestrzegania tych 
wartości w jak najkrótszym czasie. 

Zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE4odnoszącą się do oceny i zarządzania poziomem hałasu 
w środowisku państwa członkowskie są zobowiązane do stworzenia tzw. strategicznych map 
hałasu oraz do przyjęcia planów działań w celu oceny i zarządzania poziomem hałasu 
w środowisku, powodowanym przez główne drogi w dużych aglomeracjach, po których 
w ciągu godziny przejeżdża ponad 3 miliony pojazdów. Żaden z wyżej wymienionych 
kryteriów nie wydaje się mieć zastosowania w sprawie przedstawionej przez składającego 

                                               
1 Dz.U. L 296 z 21.11.96, s. 55
2 Dz.U. L 163 z 29.6.1999, s. 41.
3 Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1–44.
4 Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 12–24.
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petycję. Jednak dyrektywa nie podaje progów poziomu hałasu ani innych kryteriów 
nakładających na państwa członkowskie obowiązek rozważenia i wprowadzenia w życie 
środków na rzecz ograniczenia hałasu, lecz pozostawia ustalenie poziomów hałasu oraz 
wybór środków jego ograniczania państwom członkowskim.

Wnioski
W odniesieniu do dorobku UE w dziedzinie ochrony środowiska, zidentyfikowano już brak 
zgodności z wartościami granicznymi emisji cząstek PM10 w strefie jakości powietrza na 
omawianym obszarze. Komisja przeprowadza obecnie ocenę wniosku Bułgarii o przyznanie 
dodatkowego czasu na osiągnięcie zgodności z wartościami granicznymi PM10 na 
omawianym obszarze. Jeśli chodzi o poziom hałasu nie odnotowano naruszenia 
prawodawstwa UE dotyczącego hałasu w środowisku.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 lutego 2011 r.

W dniu 11 grudnia 2009 r. Komisja przyjęła decyzję wyrażającą sprzeciw wobec 
wprowadzenia odstępstwa od wymogu przestrzegania dopuszczalnych wartości PM 10, m.in. 
w północnej strefie jakości powietrza (BG0004), zgodnie ze zgłoszeniem dokonanym przez 
Bułgarię w dniu 14 kwietnia 2009 r. Komisja wyraziła sprzeciw, ponieważ nie wykazano, że 
niekorzystne warunki klimatyczne mogą zostać uznane za główną przyczynę przekroczeń, ani 
też, że zapewni się osiągnięcie dopuszczalnych wartości PM 10 przed upływem okresu 
odstępstwa w 2011 r. 

Z ostatniego sprawozdania rocznego dotyczącego jakości otaczającego powietrza za rok 2009, 
przekazanego przez Bułgarię, wynika, że w przypadku wszystkich wskazanych w 
sprawozdaniu stref jakości powietrza w dalszym ciągu przekroczona była co najmniej jedna 
dopuszczalna wartość PM 10, określona w dyrektywie 2008/50/WE1. Dlatego też Komisja 
wszczęła przeciwko Bułgarii postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego w związku z nieprzestrzeganiem dopuszczalnych wartości PM 10 oraz 
przesłała do władz bułgarskich w dniu 30 września 2010 r. wezwanie do usunięcia 
uchybienia. Komisja podejmie dalsze działania w ramach postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, jeżeli problem ten nie zostanie rozwiązany. 

Komisja nie dysponuje informacjami, które wskazywałyby na przekroczenie w północnej 
strefie jakości powietrza (BG0004), w której znajduje się Sevlievo, innych dopuszczalnych 
wartości, istotnych w kontekście ochrony zdrowia zgodnie z dyrektywą 2008/50/WE.

Jeżeli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem, to istniejące prawodawstwo UE może 
dostarczyć władzom lokalnym Sevlievo zasad stosowanych obecnie wyłącznie w ramach 
transeuropejskiej sieci drogowej. Dyrektywa 2008/96/WE2z dnia 19 listopada 2008 r. 
wprowadza kompleksowy system zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. 
Dyrektywa dotyczy budowy nowej infrastruktury drogowej lub istotnej modyfikacji 
istniejącej sieci, co ma wpływ na natężenie ruchu w transeuropejskiej sieci drogowej. 
Dyrektywa opiera się na czterech następujących procedurach:

                                               
1 Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1.
2 Dz.U. L 319 z 29.11.2008, s. 59.
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Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego na wstępnym etapie planowania: jaki jest 
wpływ nowej drogi lub istotnej modyfikacji istniejącej sieci na poziom bezpieczeństwa sieci 
drogowej?

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego: niezależna, szczegółowa, techniczna kontrola pod 
względem bezpieczeństwa projektu infrastruktury drogowej, przeprowadzana w celu 
identyfikacji elementów zagrażających bezpieczeństwu;
Klasyfikacja odcinków o dużej koncentracji wypadków / klasyfikacja ze względu na 
bezpieczeństwo sieci: identyfikacja, analiza i klasyfikacja odcinków/części sieci drogowej, z 
uwzględnieniem liczby wypadków w odniesieniu do natężenia ruchu/ możliwości 
zwiększenia bezpieczeństwa oraz zmniejszenia kosztów wypadków;
Kontrole bezpieczeństwa: zwykła, okresowa weryfikacja cech i usterek, które wymagają prac 
konserwacyjnych (bezpieczeństwo jako instrument zapobiegawczy).
W związku z powyższym kwestia bezpieczeństwa musi być uwzględniana na wszystkich 
etapach planowania, projektowania i eksploatacji infrastruktury drogowej. Państwa 
członkowskie mogą również stosować przepisy tej dyrektywy w odniesieniu do dróg 
krajowych oraz dróg o drugorzędnym znaczeniu.


