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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1659/2008 af Dieter Zissner, tysk statsborger, for 39.700 medbeboere 
ved B1, B9, B39 og A6 i Paminaregionen, om sundhedsrisiciene som følge af støj 
og finstøv på B9, B39 og A6 i Tyskland

1. Sammendrag

Andrageren beklager sig over støj og finstøv som følge af den tiltagende lastbiltrafik på B9, 
som han bor op ad. Som følge af at der opkræves vejgebyrer på andre veje, benyttes B9 som 
smutvej. De få forholdsregler, kommunen har truffet, har ikke haft nogen effekt og/eller er 
ikke blevet håndhævet. Ifølge andrageren skal befolkningen i henhold til europæisk
lovgivning tages med på råd ved udarbejdelsen af en støjplan. Andrageren mener, at den 
høring, der har fundet sted, var en farce. Af planerne skulle det fremgå, at der i en gade i det 
egentlige byområde skulle passere 500.000 køretøjer om måneden og på den firsporede B9 
kun 52.000. Andrageren er af den opfattelse, at der er tryllet med tallene for at sikre, at 
grænserne for støj og finstøv på B9 ikke skulle blive overskredet, så det ikke ville blive 
nødvendigt at træffe dyre forholdsregler imod støj. Andrageren er af den opfattelse, at dette 
sker på bekostning af de omkringboendes sundhed.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Specifikke bestemmelser om infrastrukturgebyrer for tunge køretøjer henhører under den 
nationale kompetence og er ikke i strid med EU-lovgivningen, hvis de overholder 
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"Eurovignet"-direktiv 1999/62/EF1. Der foreligger ingen beviser for en sådan overtrædelse i 
det pågældende område.

Støjforurening

Den gældende fællesskabslovgivning om vurdering og styring af ekstern støj er direktiv 
2002/49/EF2. Dette direktiv overlader det til medlemsstaterne at fastsætte grænseværdier for 
støj og træffe andre foranstaltninger, som har til formål at begrænse støj. Ifølge direktivet skal 
medlemsstaterne udarbejde strategiske støjkort og handlingsplaner med henblik på styring af 
ekstern støj. De strategiske støjkort skulle udarbejdes senest den 30. juni 2007, mens de 
tilsvarende handlingsplaner skulle vedtages senest den 18. juli 2008 efter høring og deltagelse 
af offentligheden.

I denne sag og i andre sager vedrørende støjkort evalueres rapporten fra de tyske myndigheder 
om støjkort sammen med rapporterne fra de øvrige medlemsstater. Når denne evaluering er 
afsluttet, kan eventuelle mangler i forbindelse med Tysklands overholdelse af bestemmelserne 
i direktiv 2002/49/EF forfølges i overensstemmelse med traktaten.

Med hensyn til offentlighedens deltagelse har Tyskland oplyst Europa-Kommissionen om, at 
støjkortene er blevet tilgængelige for og formidlet3 til offentligheden i overensstemmelse med 
artikel 9 i direktiv 2002/49/EF.

Udarbejdelsen af handlingsplanen er i gang. Det skal dog påpeges, at de foranstaltninger, der 
er beskrevet i handlingsplanen, overlades til de kompetente nationale myndigheders skøn.   

Luftforurening

Medlemsstaterne sikrer, at vurderingen af luften foretages på hele territoriet, og at information 
om koncentrationsniveauer stilles til rådighed for Kommissionen, så der kan foretages en 
sammenligning med grænseværdierne for partikler fastsat i direktiv1999/30/EF4 og overtaget 
af det nye direktiv om luftkvaliteten og renere luft i Europa (2008/50/EF)5. Indberetninger i 
henhold til Kommissionens beslutning 2004/61/EF6 anvendes til dette formål. Resultatet af 
vurderingen af disse indberetninger findes på Kommissionens websted7.

Ifølge officiel information fra de tyske myndigheder findes der ingen målestationer langs B9, 
men der er adskillige stationer placeret enten i bymiljø i nabobyer eller ved trafiklokaliteter på 
andre veje i nærheden. Målestationen i Speyer viser forhøjede PM10 koncentrationsniveauer 
tæt på grænseværdien, men ingen af målestationerne har rent faktisk indberettet overskridelser 
i 2007. I den seneste tilgængelige rapport for indberetningsåret 2007 oplyste de tyske 
myndigheder ikke om nogen overskridelser af grænseværdierne for partikler PM10 eller 
nitrogendioxid i DEZKXX0008S zonen Oberrheingraben, som B9 krydser igennem.

                                               
1 EFT L 187 af 20.7.1999, ændret ved  2006/38/EF og 2006/103/EF.
2 EFT L 189 af 18.7.2002, s. 12-25.
3 http://www.laermkartierung.rlp.de/.
4 EFT L 163 af 29.6.1999.
5 EUT L 152 af 11.6.2008.
6 EUT L 156 af 30 4 2004.
7 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/reporting.htm.
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Konklusioner

På grundlag af ovenstående og oplysningerne fra andrageren er det ikke muligt at påvise, at 
fællesskabslovgivningen er overtrådt. Kommissionen er ikke i øjeblikket i besiddelse af nogen 
officielle data, der tyder på overskridelse af nogen af grænseværdierne langs B9. Vurderingen 
af rapporterne om støjkort, som medlemsstaterne har fremsendt i henhold til artikel 10, stk. 2, 
i direktiv 2002/49/EF pågår stadig. Hvis den færdige vurdering viser, at der er behov for 
yderligere undersøgelser med hensyn til luftkvaliteten og støjen langs B9, eller at visse 
betingelser i EU's lovgivning ikke er opfyldt, kan der træffes passende foranstaltninger.
Kommissionen overvåger også fortsat de indberettede koncentrationsniveauer i regionen og 
kan reagere på passende vis, hvis EU's standarder overskrides. Borgerne har også individuelle 
rettigheder til at anmode de nationale domstole om, at EU's grænseværdier overholdes, og at 
der udarbejdes og gennemføres kortsigtede handlingsplaner, hvis der er risiko for 
overskridelser i deres område."


