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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1659/2008, του Dieter Zissner, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
39 700 μελών της Pamina B1, B9, B39, A61, σχετικά με κινδύνους για την 
υγεία από τον θόρυβο και τα σωματίδια στους αυτοκινητοδρόμους B9, B39 
και A6 στη Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τον θόρυβο και τα σωματίδια σε συνδυασμό με την 
αυξανόμενη εμπορευματική κίνηση στον αυτοκινητόδρομο B9 στον οποίο διαμένει. Επειδή 
άλλοι δρόμοι υπόκεινται σε διόδια, ο B9 χρησιμοποιείται ως εναλλακτική διαδρομή. Διάφορα 
μέτρα των τοπικών αρχών είτε δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα είτε δεν εφαρμόζονται. Ο 
αναφέρων υποστηρίζει ότι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να 
πραγματοποιείται διαβούλευση με τον πληθυσμό κατά την κατάρτιση σχεδίου για τον έλεγχο 
του θορύβου. Πιστεύει ότι η διαβούλευση που διενεργήθηκε ήταν παρωδία. Υποτίθεται ότι, 
σύμφωνα με τα σχέδια, από έναν δρόμο στην κεντρική οικοδομημένη περιοχή διέρχονται 
500 000 οχήματα τον μήνα και από τον B9, που αποτελείται από τέσσερις λωρίδες 
κυκλοφορίας, μόνο 52 000. Ο αναφέρων πιστεύει ότι οι αριθμοί παραποιήθηκαν για να 
διατηρηθούν τα επίπεδα θορύβου και σωματιδίων στον B9 κάτω από το επιτρεπόμενο 
ανώτατο όριο, ώστε να μην χρειαστεί να ληφθούν δαπανηρά μέτρα περιστολής του θορύβου. 
Πιστεύει ότι αυτό βλάπτει την υγεία του πληθυσμού που κατοικεί στον εν λόγω δρόμο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις σχετικά με την τιμολόγηση της χρήσης υποδομών από οχήματα 
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βαρέος τύπου εμπίπτουν στο πεδίο των εθνικών αρμοδιοτήτων και δεν παραβιάζουν την 
κοινοτική νομοθεσία εφόσον συμμορφώνονται με τις διατάξεις της οδηγίας 1999/62/EC1 για 
το ευρωπαϊκό σήμα τελών κυκλοφορίας. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχουν στοιχεία 
από τα οποία να προκύπτει τέτοιου είδους παραβίαση.

Ηχορύπανση

Η οδηγία 2002/49/ΕΚ2 αντιστοιχεί στην ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία σχετικά µε την 
αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. Σύμφωνα με την εν λόγω 
οδηγία, οι αποφάσεις για τον καθορισμό των οριακών τιμών όσον αφορά τον θόρυβο και τα 
λοιπά μέτρα με σκοπό τη μείωση του θορύβου επαφίενται στη διακριτική ευχέρεια των 
κρατών μελών. Βάσει της οδηγίας, τα κράτη μέλη οφείλουν να καταρτίσουν στρατηγικούς 
χάρτες θορύβου και σχέδια δράσης για τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. Οι 
στρατηγικοί χάρτες θορύβου έπρεπε να καταρτιστούν πριν από την 30ή Ιουνίου 2007, ενώ τα 
αντίστοιχα σχέδια δράσης έπρεπε να έχουν εγκριθεί μετά τη διαβούλευση και τη συμμετοχή 
του κοινού, πριν από τη 18η Ιουλίου 2008. 

Από αυτή την άποψη, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τους χάρτες θορύβου, η έκθεση των 
γερμανικών αρχών σχετικά με τους χάρτες θορύβου αξιολογείται μαζί με τις αντίστοιχες 
εκθέσεις των υπολοίπων κρατών μελών. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η αξιολόγηση, τυχόν 
προβλήματα ως προς τη συμμόρφωση της Γερμανίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 
2002/49/ΕΚ μπορούν να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης.

Όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού, η Γερμανία έχει ενημερώσει την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ότι οι χάρτες θορύβου δημοσιεύθηκαν και τέθηκαν στη διάθεση του κοινού3

σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2002/49/ΕΚ.

Η προετοιμασία του σχεδίου δράσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Εντούτοις, πρέπει να επισημανθεί 
ότι τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης επαφίενται στη διακριτική ευχέρεια της 
αρμόδιας εθνικής αρχής.

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν τη διενέργεια αξιολόγησης της ποιότητας του
ατμοσφαιρικού αέρα στο σύνολο της επικράτειάς τους και τη διαβίβαση των πληροφοριών 
σχετικά με τα επίπεδα συγκεντρώσεων στην Επιτροπή, έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση 
μεταξύ των οριακών τιμών οι οποίες ισχύουν για τα σωματίδια σύμφωνα με την οδηγία 
1999/30/ΕΚ4, και οι οποίες έχουν διατηρηθεί στη νέα οδηγία 2008/50/ΕΚ5 για την ποιότητα 
του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη. Για τον σκοπό αυτόν 
χρησιμοποιείται η μέθοδος της υποβολής εκθέσεων βάσει της απόφασης 2004/461/ΕΚ6 της 
                                               
1 ΕΕ L 187 της 20.7.1999, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2006/38/ΕΚ και 
2006/103/ΕΚ.
2 ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σ. 12-25.
3 http://www.laermkartierung.rlp.de/
4 ΕΕ L 163 της 29.6.99.
5 ΕΕ L 152 της 11.6.2008.
6 ΕΕ L 156 της 30 4 2004.
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Επιτροπής. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτών των εκθέσεων είναι διαθέσιμο στον 
ιστότοπο της Επιτροπής1.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχουν παράσχει οι γερμανικές αρχές, δεν υπάρχουν 
σταθμοί παρακολούθησης κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου B9, όμως υπάρχουν αρκετοί 
τέτοιοι σταθμοί είτε στις αστικές περιοχές των γειτονικών πόλεων είτε σε κυκλοφοριακούς 
κόμβους σε άλλους δρόμους της περιοχής. Ενώ ο σταθμός παρακολούθησης στην πόλη 
Speyer εμφανίζει αυξημένα επίπεδα συγκέντρωσης σωματιδίων PM10, τα οποία πλησιάζουν 
τις οριακές τιμές, κανένας από τους σταθμούς παρακολούθησης δεν έχει αναφέρει υπέρβαση 
των ορίων το 2007. Στην πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκθεση για το έτος αναφοράς 2007, οι 
γερμανικές αρχές δεν ανέφεραν καμία υπέρβαση των οριακών τιμών για τα σωματίδια PM10
ή για το διοξείδιο του αζώτου στη ζώνη DEZKXX0008S Oberrheingraben, την οποία 
διασχίζει ο αυτοκινητόδρομος B9. 

Συμπεράσματα

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω στοιχείων και των πληροφοριών τις οποίες διαβίβασε ο 
αναφέρων, δεν προκύπτει εμφανής παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Η Επιτροπή δεν 
διαθέτει, επί του παρόντος, επίσημα στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνουν υπέρβαση των 
οριακών τιμών κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου B9. Η αξιολόγηση των εκθέσεων σχετικά 
με τους χάρτες θορύβου τις οποίες υπέβαλαν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 10, 
παράγραφος 2, της οδηγίας 2002/49/ΕΚ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Εάν η ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης καταδείξει ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση του ζητήματος όσον αφορά την 
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και τα επίπεδα θορύβου κατά μήκος του 
αυτοκινητοδρόμου B9 ή ότι δεν έχουν τηρηθεί οι όροι της κοινοτικής νομοθεσίας, θα 
ληφθούν τα ενδεδειγμένα μέτρα. Η Επιτροπή συνεχίζει επίσης να παρακολουθεί τα 
αναφερόμενα επίπεδα συγκεντρώσεων στην περιοχή και είναι σε θέση να αντιδράσει με τον 
ενδεδειγμένο τρόπο εάν παραβιαστούν οι κοινοτικές προδιαγραφές. Οι πολίτες έχουν 
άλλωστε, σε ατομικό επίπεδο, το δικαίωμα να προσφεύγουν στα εθνικά δικαστήρια για να 
ζητήσουν την τήρηση των κοινοτικών οριακών τιμών και την εκπόνηση και εφαρμογή 
βραχυπρόθεσμων σχεδίων δράσης σε περίπτωση που παρουσιαστεί κίνδυνος υπέρβασης των 
ισχυουσών οριακών τιμών στην περιοχή τους.

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/reporting.htm


