
CM\789453HU.doc PE428.058v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

1.9.2009

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Dieter Zissner, német állampolgár által a „B1, B9, B39, A61 Pamina 39700
Mitg.” nevében benyújtott, 1659/2008. számú petíció Németországban a B9-
es, B39-es és A6-os jelzésű utakon tapasztalható zaj és szálló por okozta 
egészségügyi kockázatokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panaszt emel a lakhelyéhez közel eső B9-es jelzésű úton tapasztalható, a 
növekvő teherforgalom okozta zaj és szálló por miatt. A többi útra bevezetett úthasználati díj 
miatt a B9-est használják kerülőútnak. Az önkormányzat néhány intézkedése nem volt hatásos 
és/vagy már érvényét vesztette. A petíció benyújtója szerint az európai jogszabályok 
értelmében a zajártalom csökkentésére vonatkozó tervekről a lakossággal is konzultálni kell. 
A petíció benyújtója úgy véli, hogy a konzultáció merő színjáték volt.  A tervekből állítólag
kitűnik, hogy egy – a lakott területen található – utcán havonta 500 000, a négysávos B9-esen 
pedig csupán 52 000 járművel számoltak. A petíció benyújtója szerint azért csaltak a 
számokkal, hogy a B9-esen ne haladják meg a zajra és a szálló porra vonatkozó szabványokat, 
és így ne kelljen költséges zajvédelmi intézkedéseket hozni. A petíció benyújtója úgy véli, 
hogy mindez a környéken lakók egészségének rovására megy. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.
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A nehéz tehergépjárművekre vonatkozó infrastrukturális díjakkal kapcsolatos egyedi döntések 
nemzeti hatáskörbe tartoznak, és nem sértik az uniós jogszabályokat, amennyiben 
megfelelnek az 1999/62/EK irányelvnek1 („euromatrica-irányelv”). Nincs semmi bizonyíték 
arra, hogy a szóban forgó területen megsértenék a jogszabályokat. 

Zajszennyezés

A környezeti zaj értékelése és kezelése tekintetében alkalmazandó közösségi jogszabály a 
2002/49/EK irányelv2. Az irányelv a zajszint-határértékek megállapítását, illetve a zajszint 
csökkentését célzó egyéb intézkedésekre vonatkozó döntéseket a tagállamokra bízza. Az 
irányelv értelmében a tagállamoknak a környezeti zaj kezelését elősegítő stratégiai 
zajtérképeket és cselekvési terveket kell készíteniük. A stratégiai zajtérképeket 2007. június 
30-ig kellett összeállítani, míg a kapcsolódó cselekvési terveket a nyilvánosság bevonásával 
és a velük folytatott konzultációt követően 2008. július 18-ig kellett elfogadni. 

E tekintetben a zajtérképekkel kapcsolatban elmondható, hogy a német hatóságok által a 
zajtérképekről készített jelentés értékelése a többi tagállam jelentéseihez hasonlóan még 
folyamatban van. Az értékelés befejezését követően a Szerződéssel összhangban eljárás 
indítható minden olyan esetben, amelyben Németország feltehetően megsérti a 2002/49/EK 
irányelv rendelkezéseit.

A nyilvánosság részvételével kapcsolatban Németország arról értesítette az Európai 
Bizottságot, hogy a zajtérképeket a 2002/49/EK irányelv 9. cikkének megfelelően a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátották és terjesztették3. 

A cselekvési tervek kidolgozása még folyamatban van. Mindazonáltal hangsúlyoznunk kell, 
hogy a cselekvési tervekben meghatározott intézkedésekről az illetékes nemzeti hatóság dönt.   

Légszennyezés

A tagállamok biztosítják, hogy a környezeti levegő minőségének vizsgálata a terület egészére 
kiterjed, és a koncentrációs szintekre vonatkozó információkat a Bizottság rendelkezésére 
bocsátják azzal a céllal, hogy a mért értékek összehasonlíthatók legyenek a szálló porra 
vonatkozóan az 1999/30/EK irányelvben4 meghatározott, majd a környezeti levegő 
minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló 2008/50/EK új 
irányelv5 által átvett határértékkel. A 2004/461/EK bizottsági határozat6 szerinti jelentéstétel 
ezt a célt szolgálja. E jelentések értékelésének eredményei a Bizottság weboldalán7

megtekinthetők.

A német hatóságok által szolgáltatott hivatalos információk szerint ugyan nincs mérőállomás 

                                               
1 HL L 187., 1999.7.20., a 2006/38/EK és a 2006/103/EK irányelvvel módosított irányelv
2 HL L 189., 2002.7.18., 12-25. o.
3 http://www.laermkartierung.rlp.de/
4 HL L 163., 1999.6.29.
5 HL L 152., 2008.6.11.
6 HL L 156., 2004.4.30.
7 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/reporting.htm
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a B9-es út közvetlen közelében, azonban többet is elhelyeztek a szomszédos városok városi 
hátterű területén vagy a többi környékbeli út forgalmas területein. Jóllehet a Speyerben 
elhelyezett mérőállamoás a PM10 esetében fokozott – a határértéket megközelítő –
koncentrációs szintet mutat, 2007-ben ténylegesen egyik mérőállomás sem jelentett 
határérték-túllépésről. A 2007-es jelentési évről készült legutóbbi éves jelentésben a német 
hatóságok nem jelezték a PM10 szálló porra vagy a nitrogén-dioxidra vonatkozó határértékek 
túllépését a B9-es út által átszelt oberrheingrabeni DEZKXX0008S övezetben. 

Következtetések 

Ezen alapismeretek és a petíció benyújtója által közölt információk alapján nem állapítható 
meg egyértelműen a közösségi jogszabályok megsértése. Jelenleg nem áll a Bizottság 
rendelkezésére olyan hivatalos adat, amely a B9-es út mentén a határértékek túllépésére 
utalna. A tagállamok által a 2002/49/EK irányelv 10. cikkének (2) bekezdése szerint 
benyújtott, zajtérképekről készült jelentések értékelése még folyamatban van. Amennyiben az 
értékelés befejezését követően az eredmények további vizsgálatot tesznek szükségessé a B9-
es út mentén a levegőminőség és a zaj tekintetében, vagy arra engednek következtetni, hogy 
az uniós jogszabályok által megállapított feltételeket nem teljesítették, megfelelő 
intézkedéseket lehet tenni. A Bizottság továbbra is figyelemmel fogja kísérni a régióban mért 
koncentrációs szinteket, és megteheti a megfelelő válaszlépést, ha sor kerül az uniós előírások 
túllépésére. A polgároknak jogukban áll továbbá a nemzeti bírósághoz fordulni azzal a 
kéréssel, hogy tartsák be az uniós határértékeket, valamint a területükön felmerülő határérték-
túllépés veszélye esetén készítsenek és hajtsanak végre rövid távú cselekvési terveket. 


