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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1659/2008, ko B1, B9, B39, A61 Pamina autoceļu apkaimes 
39 700 iedzīvotāju vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgais Dieter Zissner, par 
veselības apdraudējumu, ko rada troksnis un mikrodaļiņas uz Vācijas autoceļiem 
B9, B39 un A6

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par troksni un mikrodaļiņām, ko izraisa aizvien intensīvākā 
kravas autotransporta satiksme uz autoceļa B9, pie kura atrodas viņa dzīvesvieta. Autoceļu B9 
izmanto kā apvedceļu, jo pārējie ir maksas ceļi. Vairāki vietējo iestāžu veiktie pasākumi ir 
bijuši vai nu nesekmīgi, vai arī nav īstenoti. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka saskaņā ar 
Eiropas tiesību aktiem, izstrādājot trokšņu kontroles plānu, ir jākonsultējas ar iedzīvotājiem.  
Viņš uzskata, ka notikušās konsultācijas ir bijis farss. Šie plāni iespējams uzrāda, ka centrālās 
apbūvētās teritorijas iela spēj izturēt slodzi līdz 500 000 automašīnām mēnesī un četrjoslu 
autoceļš B9 — tikai līdz 52 000 automašīnām mēnesī. Pēc lūgumraksta iesniedzēja domām 
šie skaitļi ir sagrozīti tā, lai autoceļam B9 uzrādītu mazāku trokšņu un mikrodaļiņu līmeni, 
nekā noteikts pieļaujamajās normās, un tādējādi nevajadzētu īstenot dārgus trokšņa 
samazināšanas pasākumus. Viņš uzskata, ka tas nodara kaitējumu ceļa tuvumā dzīvojošo 
iedzīvotāju veselībai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 25. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī
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„Noteikti lēmumi par smago kravas automobiļu infrastruktūras maksu ir valstu kompetencē 
un nav pretrunā ar ES tiesību aktiem, ja atbilst „Eurovignette” Direktīvai 1999/62/EK1. 
Pierādījumu par šādu pārkāpumu minētajā teritorijā nav.

Trokšņa piesārņojums

Direktīva 2002/49/EK2 ir Kopienas tiesību akti attiecībā uz trokšņu novērtēšanu un 
pārvaldību vidē. Šī direktīva dalībvalstīm atstāj rīcības brīvību noteikt trokšņa robežvērtības 
un veikt citus pasākumus trokšņa samazināšanai. Saskaņā ar šo direktīvu dalībvalstīm ir 
jāizstrādā stratēģiskās trokšņa kartes un rīcības plāni, kuru mērķis ir pārvaldīt troksni 
apkārtējā vidē. Līdz 2007. gada 30. jūnijam bija jāizstrādā stratēģiskās trokšņa kartes, bet līdz 
2008. gada 18. jūlijam bija jāpieņem atbilstoši rīcības plāni pēc konsultācijām ar sabiedrību 
un ar tās piedalīšanos.

Šajā sakarā un citu iemeslu dēļ attiecībā uz trokšņa kartēm Vācijas iestāžu ziņojumu par 
trokšņa kartēm novērtē kopā ar citu dalībvalstu ziņojumiem. Kad šī novērtēšana ir pabeigta, 
jebkurus Vācijas atbilstības trūkumus Direktīvas 2002/49/EK noteikumiem var izskatīt 
saskaņā ar EK līgumu.

Attiecībā uz sabiedrības līdzdalību Vācija informēja Eiropas Komisiju, ka pieeja trokšņa 
kartēm un to izplatīšana sabiedrībā ir notikusi saskaņā ar Direktīvas 2002/49/EK 9. pantu.3.

Rīcības plāns ir izstrādes procesā. Tomēr jānorāda, ka to, kādus pasākumus iekļauj rīcības 
plānā, atstāj valsts kompetentās iestādes ziņā.

Gaisa piesārņojums

Dalībvalstis nodrošina, ka apkārtējā gaisa kvalitātes novērtēšanu veic visā teritorijā un ka 
informāciju par koncentrācijas līmeņiem iesniedz Komisijai tā, lai mērījumus varētu salīdzināt 
attiecībā pret mikrodaļiņu robežvērtībām, kas noteiktas Direktīvā 1999/30/EK4 un pārnestas 
uz jauno Direktīvu 2008/50/EK5 par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropā. Šim nolūkam 
izmanto ziņošanu saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2004/461/EK6. Šo ziņojumu novērtējumu 
rezultāti ir pieejami Komisijas tīmekļa vietnē7.

Saskaņā ar oficiālo informāciju, kuru sniedza Vācijas iestādes, blakus ceļam B9 nav 
monitoringa staciju, bet vairākas stacijas ir izvietotas pilsētas fona teritorijās kaimiņu pilsētās 
vai pie satiksmes vietām uz citiem ceļiem, kas atrodas tuvumā. Lai gan monitoringa stacija 
Špejerē rāda paaugstinātus, robežvērtībām tuvus PM10 koncentrācijas līmeņus, neviena no 
monitoringa stacijām nav ziņojusi par līmeņu pārsniegšanu 2007. gadā. Pēdējā pieejamā gada 
ziņojumā par 2007. pārskata gadu Vācijas iestādes nav norādījušas nevienu mikrodaļiņu PM10

                                               
1 OV L 187, 20.7.1999., ko groza ar 2006/38/EK un 2006/103/EK
2 OV L 189, 18.7.2002., 12.–25. lpp.
3 http://www.laermkartierung.rlp.de/
4 OV L 163, 29.6.1999.
5 OV L 152, 11.6.2008.
6 OJ L 156, 30.4.2004. 
7 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/reporting.htm
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vai slāpekļa dioksīda robežvērtību pārsniegšanas gadījumu DEZKXX0008S zonā 
Oberrheingraben, kuru šķērso B9 ceļš.

Secinājumi

Ņemot vērā šos faktus un lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, nav pamata uzskatīt, 
ka tiek pārkāpti Kopienas tiesību akti. Pašlaik Komisijai nav pieejami oficiāli dati, kas 
norādītu uz robežvērtību pārkāpšanu uz B9. Ziņojumu par trokšņa kartēm, kurus dalībvalstis 
iesniedza saskaņā ar Direktīvas 2002/49/EK 10. panta 2. punktu, izvērtēšana vēl turpinās. Ja 
izvērtēšanas nobeiguma rezultāti rādīs, ka nepieciešama papildu izmeklēšana attiecībā uz 
gaisa kvalitāti un troksni uz B9 vai ka netiek pildīti ES tiesību aktos paredzētie nosacījumi, 
varēs veikt attiecīgās darbības. Komisija arī turpina uzraudzīt koncentrācijas līmeņus reģionā 
un var atbilstoši rīkoties, ja ES standarti tiek pārsniegti. Arī pilsoņiem ir individuālas tiesības 
prasīt valsts tiesā ES robežvērtību ievērošanu un īstermiņa rīcības plānu izstrādāšanu un 
īstenošanu, ja teritorijā vērojams robežvērtību pārsniegšanas risks.”


