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Komisja Petycji

1.9.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1659/2008, którą złożył Dieter Zissner (Niemcy) w imieniu członków
B1, B9, B39, A61 Pamina 39700, w sprawie zagrożeń dla zdrowia 
stwarzanych przez hałas i zanieczyszczenie cząstkami stałymi na B9, B39 i A6
w Niemczech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który mieszka przy trasie B9, skarży się na hałas i zanieczyszczenie 
cząstkami stałymi na skutek intensyfikacji ruchu towarowego na tej drodze. Ponieważ inne 
drogi są płatne, B9 wykorzystywana jest jako skrót. Liczne środki podejmowane przez władze 
lokalne okazały się bezskuteczne albo nie zostały wprowadzone w życie. Składający petycję 
utrzymuje, że na mocy prawa europejskiego przy sporządzaniu planu kontroli hałasu należy 
konsultować się ze społeczeństwem. Uważa on, że przeprowadzone konsultacje były farsą.
Plany pokazują podobno, że drogą przebiegającą przez środek obszaru zabudowanego 
przejeżdża 500 000 pojazdów na miesiąc, zaś po czteropasmowej B9 tylko 52 000 pojazdów.
Składający petycję twierdzi, że dane te sfałszowano, tak aby utrzymać poziomy hałasu
i zanieczyszczenia cząstkami stałymi na B9 poniżej dopuszczalnego maksimum i nie 
podejmować kosztownych środków zwalczania hałasu. Sądzi on, że jest to szkodliwe dla osób 
mieszkających w pobliżu rzeczonej drogi.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.
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Konkretne decyzje dotyczące opłat za korzystanie z infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 
leżą w gestii władz krajowych i nie naruszają prawodawstwa UE, jeżeli są zgodne
z dyrektywą 1999/62/WE w sprawie eurowiniet1. Nie ma dowodów na tego rodzaju 
naruszenie na przedmiotowym obszarze.

Zanieczyszczenie hałasem

Dyrektywa 2002/49/WE2 jest wspólnotowym aktem prawnym odnoszącym się do oceny
i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Dyrektywa ta pozostawia w gestii państw 
członkowskich decyzję dotyczącą wartości granicznych dla hałasu i innych środków 
ukierunkowanych na ograniczenie hałasu. Zgodnie z tą dyrektywą państwa członkowskie są 
zobowiązane do sporządzania strategicznych map hałasu i planów działań ukierunkowanych 
na zarządzanie hałasem w otoczeniu. Strategiczne mapy hałasu miały zostać sporządzone do 
dnia 30 czerwca 2007 r., a odpowiadające im plany działań miały zostać przyjęte po 
przeprowadzeniu konsultacji z udziałem społeczeństwa do dnia 18 lipca 2008 r.

Sprawozdanie dotyczące map hałasu złożone przez niemieckie władze jest oceniane pod tym 
oraz pod innymi względami wraz z innymi sprawozdaniami złożonymi przez pozostałe 
państwa członkowskie. Po zakończeniu oceny zgodnie z traktatem możliwe jest domaganie 
się usunięcia wszelkich niedostatków w zakresie przestrzegania przez Niemcy przepisów 
dyrektywy 2002/49/WE.

W odniesieniu do uczestnictwa publicznego Niemcy poinformowały Komisję Europejską, że 
mapy hałasu zostały udostępnione opinii publicznej i rozpowszechnione zgodnie z art. 9 
dyrektywy 2002/49/WE3.

Plan działania jest wciąż przygotowywany. Należy jednak podkreślić, że określenie środków 
zawartych w planie działania leży w gestii właściwych władz krajowych.

Zanieczyszczenie powietrza

Państwa członkowskie dopilnowują, aby na całym terytorium kraju przeprowadzono ocenę 
jakości otaczającego powietrza oraz aby informacje dotyczące poziomów stężenia zostały 
udostępnione Komisji, by możliwe było ich porównanie z dopuszczalnymi wartościami 
cząstek określonymi w dyrektywie 1999/30/WE4, którą zastąpiła nowa dyrektywa 
2008/50/WE5 w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. W tym celu 
wykorzystuje się sposób składania sprawozdań określony w decyzji 2004/461/WE6 Komisji.
Rezultaty oceny tych sprawozdań są dostępne na stronie internetowej Komisji7.

Według oficjalnych informacji przekazanych przez niemieckie władze przy drodze B9 nie ma 
stacji pomiarowych, lecz kilka znajduje się na obszarach tła miejskiego w przylegających 

                                               
1 Dz.U. L 187 z 20.7.1999, zmieniona dyrektywami 2006/38/WE i 2006/103/WE.
2 Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 12–25.
3 http://www.laermkartierung.rlp.de/.
4 Dz.U. L 163 z 29.6.1999.
5 Dz.U. L 152 z 11.6.2008.
6 Dz.U. L 156 z 30.4.2004. 
7 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/reporting.htm.
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miejscowościach lub na innych drogach w pobliżu. O ile stacja pomiarowa w miejscowości 
Speyer wskazuje podwyższony poziom stężenia pyłu PM10 bliski wartości dopuszczalnej,
o tyle w 2007 r. w żadnej ze stacji pomiarowych w rzeczywistości nie odnotowano 
przekroczenia wartości dopuszczalnej. W najnowszym dostępnym rocznym sprawozdaniu za 
rok 2007 r. niemieckie władze nie wskazały przekroczenia wartości dopuszczalnych dla pyłu 
zawieszonego PM10 ani dla dwutlenku azotu w strefie DEZKXX0008S „Oberrheingraben”, 
przez którą przechodzi droga B9.

Wnioski

W świetle tych uwag oraz w świetle informacji przedstawionych przez składającego petycję 
brak jest dowodów na to, że naruszono prawodawstwo wspólnotowe. Obecnie Komisja nie 
posiada oficjalnych danych, które wskazywałyby na przekroczenie jakichkolwiek wartości 
dopuszczalnych wzdłuż drogi B9. Wciąż trwa ocena sprawozdań dotyczących map hałasu 
przekazanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy 2002/49/WE. 
Jeżeli po zakończeniu oceny okaże się, że konieczne jest przeprowadzenie dalszego 
dochodzenia dotyczącego jakości powietrza i poziomu hałasu wzdłuż drogi B9 lub że warunki 
określone w prawodawstwie UE nie zostały spełnione, możliwe będzie podjęcie 
odpowiednich działań. Ponadto Komisja wciąż monitoruje odnotowane poziomy stężenia
w przedmiotowym regionie i jest gotowa odpowiednio zareagować, jeśli przekroczone 
zostaną normy UE. Obywatele mają również indywidualne prawo do domagania się przed 
sądem krajowym, aby unijne wartości dopuszczalne nie były przekraczane oraz aby
w przypadku zagrożenia przekroczenia danej wartości na ich obszarze przygotowywano
i wdrażano krótkoterminowe plany działań.


