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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1659/2008 dėl pavojaus sveikatai, kurį kelia triukšmas ir ore 
esančios sveikatai kenksmingos dalelės Vokietijos keliuose B9, B39 ir A6, 
kurią pateikė Vokietijos pilietis Dieter Zissner ir 39 700 B1, B9, B39, A61, 
Pamina narių

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl triukšmo ir sveikatai kenksmingų dalelių ore, atsiradusių 
dėl didėjančio krovininių transporto priemonių eismo intensyvumo kelyje B9, prie kurio jis 
gyvena. Kadangi naudojimasis kitais keliais yra apmokestintas, keliu B9 naudojamasi 
trumpinant atstumą. Daugelis vietos valdžios institucijų priemonių buvo neveiksmingos arba 
net nebuvo įgyvendintos. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad pagal Europos teisę sudarant 
triukšmo kontrolės planą būti konsultuojamasi su gyventojais. Jo nuomone, vykusios 
konsultacijos buvo farsas. Planuose nepateikiant jokių įrodymų nurodoma, kad per mėnesį 
centrinėje apstatytoje zonoje esančia gatve pravažiuoja 500 000 transporto priemonių, o 
keturių eismo juostų keliu B9 – tik 52 000 transporto priemonių. Peticijos pateikėjas mano, 
kad duomenys buvo pataisyti tam, kad triukšmo ir taršos dalelėmis lygis kelyje B9 neviršytų 
leistinos ribinės normos ir nereikėtų imtis jokių brangių triukšmo mažinimo priemonių. Jis 
teigia, kad tai kenkia šalia minėto kelio gyvenančių žmonių sveikatai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. kovo 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Konkrečių sprendimų dėl sunkiasvorių transporto priemonių naudojimosi infrastruktūra 
apmokestinimo priėmimas priklauso nacionalinių institucijų kompetencijai ir neprieštarauja 
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ES teisės aktams, jei jie atitinka Eurovinjetės direktyvos 1999/62/EB1 nuostatas. Įrodymų apie 
tokį nuostatų pažeidimą aptariamoje srityje nėra.

Akustinė tarša

Direktyva 2002/49/EB2 yra Bendrijos teisės aktas, skirtas triukšmui aplinkoje vertinti ir 
valdyti. Pagal šią direktyvą valstybėms narėms paliekama teisė pačioms priimti sprendimą dėl 
ribinių triukšmo verčių ir dėl kitų triukšmui mažinti skirtų priemonių. Pagal direktyvą 
valstybės narės privalo sudaryti strateginius triukšmo žemėlapius ir veiksmų planus siekiant 
suvaldyti aplinkoje kylantį triukšmą. Strateginiai triukšmo žemėlapiai turėjo būti parengti iki 
2007 m. birželio 30 d., o atitinkami veiksmų planai surengus konsultacijas ir dalyvaujant 
visuomenės atstovams turėjo būti patvirtinti iki 2008 m. liepos 18 d.

Šiuo ir kitais su triukšmo žemėlapiais susijusiais atžvilgiais Vokietijos valdžios institucijų 
pateikta ataskaita apie triukšmo žemėlapius vertinama kartu su kitų valstybių narių 
pateiktomis ataskaitomis. Baigus vertinimą visus trūkumus, kurie bus nustatyti dėl Vokietijos 
atitikties Direktyvos 2002/49/EB nuostatoms, galima bus pašalinti vadovaujantis Sutartimi.

Kalbant apie visuomenės dalyvavimą, Vokietija informavo Europos Komisiją, kad visuomenė 
galėjo susipažinti su triukšmo žemėlapiais ir jie buvo išplatinti3 remiantis Direktyvos 
2002/49/EB 9 straipsniu.

Veiksmų planas dar rengiamas. Tačiau reikėtų pažymėti, kad veiksmų plane nurodytas 
priemones savo nuožiūra nustato kompetentinga nacionalinė valdžios institucija.

Oro tarša

Valstybės narės užtikrina, kad aplinkos oro kokybė vertinama visoje teritorijoje ir kad 
informacija apie koncentracijos lygius pateikiama Komisijai tam, kad būtų galima palyginti ją 
su ribinėmis dalelių koncentracijos vertėmis, nustatytomis Direktyvoje 1999/30/EB4 ir 
papildytomis naujoje Direktyvoje 2008/50/EB5 dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro 
Europoje. Šiuo tikslu reikalaujama teikti ataskaitas pagal Komisijos sprendimą 2004/461/EB6. 
Šių ataskaitų vertinimo išvados skelbiamos Komisijos interneto svetainėje7.

Remiantis Vokietijos valdžios institucijų pateikta oficialia informacija šalia kelio B9 nėra 
stebėjimo stotelių, tačiau kelios jų pastatytos foninėse miesto vietovėse kaimyniniuose 
miestuose arba prie netoliese esančių kitų kelių intensyvaus eismo vietose. Nors stebėjimo 
stotelės Špejeryje duomenys rodo padidėjusį PM10 koncentracijos lygį, kuris artėja prie 
ribinės vertės, 2007 m. nė viena stebėjimo stotelė nepranešė apie normos viršijimą. 
Paskutinėje turimoje metinėje 2007 ataskaitinių metų ataskaitoje Vokietijos valdžios 

                                               
1 OL L 187, 1999 7 20, iš dalies pakeistas 2006/38/EB ir 2006/103/EB.
2 OL L 189, 2002 7 18, p. 12–25.
3 http://www.laermkartierung.rlp.de/.
4 OL L 163, 1999 6 29.
5 OL L 152, 2008 6 11.
6 OL L 156, 2004 4 30.
7 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/reporting.htm.
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institucijos nenurodė nė vieno atvejo, kai buvo viršyta sveikatai žalingų dalelių PM10 norma 
arba azoto dioksido norma Oberrheingraben DEZKXX0008S zonoje, kurią kerta kelias B9.

Išvados

Atsižvelgiant į šiuos aspektus ir peticijos pateikėjo pateiktą informacija nėra aišku, kad būtų 
pažeidžiami Bendrijos teisės aktai. Kol kas Komisija neturi oficialių duomenų, kurie rodytų, 
kad kelyje B9 būtų viršijama kuri nors nustatyta norma. Pagal Direktyvos 2002/49/EB 10 
straipsnio 2 dalį valstybių narių pateiktos ataskaitos dėl triukšmo žemėlapių tebėra 
vertinamos. Jei baigus vertinimą paaiškės, kad būtina papildomai ištirti oro kokybę ir 
triukšmo lygį kelyje B9 arba kad nebuvo laikomasi ES teisės aktuose nustatytų sąlygų, bus 
galima imtis atitinkamų veiksmų. Be to, Komisija toliau stebi koncentracijos lygius, apie 
kuriuos pranešama, regione ir gali atitinkamai reaguoti, jei bus viršytos ES nustatytos normos.
Piliečiai turi asmenines teises nacionaliniame teisme reikalauti neviršyti ES ribinių normų ir 
kad būtų parengti ir kilus grėsmei, kad jų teritorijoje gali būti viršytos normos, įgyvendinti 
trumpalaikiai veiksmų planai.“


