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Udvalget for Andragender

2.9.2010

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1860/2008 af Ken Gregory og Susan Newbold, britiske statsborgere, 
for beboerne på Branton Hill Lane, Aldridge, Walsal, Det Forenede Kongerige, 
om alt for meget tung trafik på Branton Hill Lane

1. Sammendrag

Andrageren mener, at der er alt for meget lastvognstrafik på Branton Hill Lane, en smal vej, 
som er uegnet til dette formål, hvilket er en overskridelse af EU's sundheds-, sikkerheds-, 
miljø- og luftforureningsstandarder og -regler om maksimalt støjniveau. Andrageren anfører, 
at vejen benyttes af over 200 lastbiler hver dag, hvilket medfører forurening og et højt 
støjniveau, og udtrykker bekymring over den deraf følgende indvirkning på de lokale 
beboeres sundhed. De anmoder derfor Europa-Parlamentet om at undersøge sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. april 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

Støjforurening

Direktiv 2002/49/EF1 indeholder fællesskabslovgivningen om vurdering og styring af ekstern 
støj i miljøet. Dette direktiv overlader det til medlemsstaterne at fastsætte grænseværdier for 
støj og træffe andre foranstaltninger, som har til formål at begrænse støj. Ifølge direktivet skal 
medlemsstaterne udarbejde strategiske støjkort og handlingsplaner med henblik på styring af 

                                               
1 EFT L 189 af 18.7.2002, s. 12-25.
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ekstern støj. De strategiske støjkort skulle udarbejdes senest den 30. juni 2007, mens de 
tilsvarende handlingsplaner skulle vedtages senest den 18. juli 2008 efter høring og deltagelse 
af offentligheden.

Rapporten fra de britiske myndigheder om støjkort evalueres stadig, ligesom rapporterne fra 
de øvrige medlemsstater, og er endnu ikke afsluttet. Når denne evaluering er afsluttet, kan 
eventuelle mangler i forbindelse med Det Forenede Kongeriges overholdelse af 
bestemmelserne i direktiv 2002/49/EF forfølges i overensstemmelse med traktaten.

De støjkort og handlingsplaner, der er blevet udarbejdet og sendt til Kommissionen, er 
tilgængelige for offentligheden1 i overensstemmelse med artikel 9 i direktiv 2002/49/EF.

Luftforurening

På baggrund af de tilgængelige oplysninger var det ikke muligt præcist at afgøre, om den 
pågældende vej rent faktisk tilhører byområdet "West Midlands Urban Area" eller 
luftkvalitetszonen "West Midlands", da den løber i grænseområdet. Ifølge de officielle 
oplysninger fra de britiske myndigheder overskrider byområdet "West Midlands Urban Area" 
de daglige grænseværdier for PM10, som er fastlagt i direktiv 1999/30/EF2 og overtaget af det 
nye direktiv 2008/50/EF3 om luftkvaliteten og renere luft i Europa. I den mere detaljerede 
analyse af overtrædelserne, som blev gennemført som støtteoplysninger til anvendelsen af 
artikel 22 i direktiv 2008/50/EF af Det Forenede Kongerige4, vurderes det, at overtrædelsen 
ikke forekommer i det pågældende område, Branton Hill Lane. I luftkvalitetszonen West 
Midlands rapporteres der ikke om overtrædelse af grænseværdierne for PM10-partikler. I 
begge zoner rapporteres der imidlertid om meget høje koncentrationer af nitrogendioxid 
(NO2), hvilket gør det usandsynligt at overholde den årlige grænseværdi for NO2 i 2010. De 
britiske myndigheder er derfor begyndt at gennemføre en række foranstaltninger med henblik 
på at nedbringe koncentrationerne af PM10 og NO2 i begge zoner. Kommissionen vurderer i
øjeblikket, om disse foranstaltninger er tilstrækkelige i byområdet West Midland Urban Area 
som led i vurderingen af en udsættelse af fristen for PM10 i henhold til artikel 22. Det 
Forenede Kongerige fik udstedt en åbningsskrivelse i januar 2009 om overskridelse af 
grænseværdierne for PM10. Yderligere håndhævelsesskridt vil blive taget op i takt med, at 
Kommissionen afslutter sin vurdering.

Hvis der ikke gøres indsigelse mod byområdet West Midlands Urban Areas anvendelse af 
artikel 22, får området udsættelse indtil juni 2011 til at overholde grænseværdierne for PM10.
Indtil da skal de britiske myndigheder sikre, at koncentrationsniveauet holder sig under 
grænseværdien plus en tolerancemargen5. De britiske myndigheder har offentliggjort planer 
om også at anvende artikel 22 på NO2. Grænseværdierne kan senest udsættes til den 1. januar 
20156. Kommissionen har endnu ikke modtaget notifikationen om NO2.

                                               
1 http://cdr.eionet.europa.eu/ ; http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library
2 EFT L 163 af 29.6.1999.
3 EUT L 152 af 11.6.2008.
4 Oplysninger om udsættelse og Det Forenede Kongeriges notifikation findes på 
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm.
5 Daglig grænseværdi for PM10: højst 35 dage med over 50 mikrogram/m3. Med tolerancemargen: højst 35 dage 
med over 75 mikrogram/m3.
6 Årlig grænseværdi for NO2: 40 mikrogram/m3. Med tolerancemargen: 60 mikrogram/m3.
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Medlemsstaterne beslutter, hvilke foranstaltninger der defineres og gennemføres i 
luftkvalitetsplanerne.
Luftkvalitetsdirektiverne indeholder ikke krav om specifikke foranstaltninger, men 
grænseværdierne skal overholdes i hele området. Den enkelte borger har ret til at gå til sin 
nationale domstol og anmode om, at grænseværdierne overholdes, og at der træffes 
foranstaltninger på kort sigt, når der er risiko for, at grænseværdierne overskrides1 for at 
mindske risikoen for eller varigheden af overskridelsen.

Bekæmpelsesforanstaltninger omfatter ofte specifikke trafikbegrænsninger og betingelser 
(herunder kontrol) for at få industrivirksomheder til at reducere deres udledninger og dermed 
sikre overensstemmelse med grænseværdierne i et bestemt område/langs vejen.
Kommissionen har endnu ikke afsluttet sin vurdering af Det Forenede Kongeriges PM10-
notifikation. Selv om der er fremsat en række foranstaltninger for det område, som 
andragendet omfatter, kunne en indledende undersøgelse ikke finde nogen lokale 
foranstaltninger, som er direkte forbundet med Branton Hill Lane eller Bliss Sand & Gravel.

Konklusioner

I lyset af ovenstående vil Kommissionen fortsat overvåge situationen i dette område i West 
Midlands og træffe passende foranstaltninger.

4. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

Kommissionen oplyste i sit oprindelige svar, at støjkortene stadig var under udarbejdelse, og 
at områdets luftkvalitet var blevet undersøgt, efter at de britiske myndigheder havde 
notificeret Kommissionen om anvendelsen af artikel 22 i direktiv 2008/50/EF2 med hensyn til 
"West Midlands Urban Area" som følge af overskridelsen af de daglige grænseværdier for 
PM10. 

Støjforurening

Da Aldridge har ca. 17.000 indbyggere, er området ikke omfattet af direktivets 
anvendelsesområde, hvad angår støjkortlægning. Byområder på over 250.000 indbyggere 
skulle have været kortlagt i 2007.  

På baggrund af trafiktallet på ca. 200 lastbiler pr. dag ligger det også langt under den 
tærskelværdi, som er fastsat i direktivet (3 mio. på årsbasis). 

På baggrund af ovenstående falder Aldridge ikke ind under EU's kompetence, hvad angår 
støjforurening. Dette er en sag, som henhører under den nationale lovgivning. 

Luftforurening

                                               
1 De Europæiske Fællesskabers Domstol; C-237/07, Janecek mod Bayern.
2 EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1-44.
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Ifølge den seneste officielle indberetning om luftkvalitetsværdier i Det Forenede Kongerige, 
som er indsendt for indberetningsåret 2008, rapporterer hverken byområdet "West Midlands 
Urban Area" eller luftkvalitetszonen "West Midlands" om overskridelse af de daglige eller 
årlige grænseværdier for PM10, som er fastsat i direktiv 1999/30/EF1 og overtaget af det nye 
direktiv 2008/50/EF om luftkvaliteten og renere luft i Europa. Kommissionen har derfor den 
11. december 2008 afslået en anmodning fra Det Forenede Kongerige om en udsættelse af 
fristen for overholdelse af grænseværdierne for PM10, jf. artikel 22 i direktiv 2008/50/EF, 
vedrørende byområdet "West Midlands Urban Area"2. 

Det forventes af Det Forenede Kongerige, at det fortsat fremover overholder disse 
grænseværdier i de to luftkvalitetszoner. Hvis det ikke sker, vil Kommissionen overveje, 
hvilke skridt der er nødvendige for at sikre overholdelse, herunder indledning af en 
overtrædelsesprocedure. En sådan procedure foregår i øjeblikket, hvad angår 
Storlondonområdet ("Greater London Urban Area").

Affaldshåndtering

Det fremgår af de oplysninger, som andrageren har fremlagt, at en udvidelse af stenbruddet og 
af genanvendelsesfaciliteten vil kræve, at der udstedes en ny tilladelse. I dette tilfælde hedder 
det i artikel 23 i direktiv 2008/98/EF om affald3: 

"1. Medlemsstaterne kræver, at alle anlæg eller virksomheder, som påtænker at udføre 
affaldsbehandling, indhenter tilladelse fra den kompetente myndighed. Tilladelsen skal mindst 
indeholde følgende oplysninger:
a) arten og mængden af affald, der kan behandles
b) for hver type operation, tilladelsen omfatter: de tekniske krav og alle andre krav, som det 
pågældende anlæg skal opfylde
c) de foranstaltninger, der skal træffes af hensyn til sikkerhed og forsigtighed
d) den metode, der skal anvendes for hver type operation
e) de nødvendige overvågnings- og kontroloperationer
f) bestemmelser om nedlukning og efterbehandling i nødvendigt omfang
2. Tilladelser kan udstedes for et begrænset tidsrum og kan fornyes.
3. Hvis den kompetente myndighed ikke anser den påtænkte behandlingsmetode for 
acceptabel fra et miljøbeskyttelsessynspunkt, navnlig når metoden strider mod artikel 13,
nægter den at udstede en tilladelse."

Det hedder desuden i artikel 13: 
"Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at affaldshåndtering 
foretages, uden at menneskets sundhed bringes i fare, uden at miljøet skades, og navnlig:
a) uden at der opstår risiko for hverken vand, luft, jord, planter eller dyr
b) uden at der forvoldes støj- og lugtgener, og
c) uden at landskaber eller områder af særlig interesse påføres skade."

                                               
1 EFT L 163 af 29.6.1999.
2 Se Det Forenede Kongeriges ansøgning og Kommissionens afgørelse på adressen 
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm
3 EUT L 312 af 22.11.2008.



CM\829654DA.doc 5/5 PE428.075v02-00

DA

Konklusioner 

Kommissionen kan ikke på grundlag af de foreliggende oplysninger konstatere nogen 
overtrædelse af EU's miljølovgivning. Det forventes, at de kompetente myndigheder tager 
skridt til at sikre, at overholdelsen af grænseværdierne for PM10 sikres i de to zoner, herunder 
langs Branton Hill Lane, og at problemerne med støjgener løses i overensstemmelse med de 
nationale bestemmelser. Både luftforureningen og støjen bør underkastes en miljøvurdering 
forud for den annoncerede udvidelse af aktiviteterne, og afgørelsen om udstedelse af tilladelse 
skal kunne påklages eller prøves ved domstolene.


