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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Ken Gregory és Susan Newbold, brit állampolgár által a Branton Hill Lane, 
Aldridge, Walsall, U.K. lakói nevében benyújtott, 1860/2008. számú petíció a 
Branton Hill Lane úton nagymértékben megnövekedett teherforgalomról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói szerint a Branton Hill Lane elnevezésű úton zajló szélsőséges mértékű 
teherforgalom – amely út szélessége miatt nem is alkalmas az ilyen jellegű közlekedésre – az 
EU egészségügyi, biztonsági, környezetvédelmi, levegőtisztasági előírásaiba és a maximális 
zajszintre vonatkozó szabályaiba ütközik. A petíció benyújtói azt állítják, hogy naponta több 
mint 200 tehergépjármű használja ezt az utat, ami környezetszennyezéshez és zajterheléshez 
vezet, és aggályaiknak adnak hangot a környéken lakók egészségére mindezek által gyakorolt 
hatások miatt. A petíció benyújtói az Európai Parlament vizsgálatát kérik. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. április 10. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

Zajszennyezés

A 2002/49/EK irányelv1 tartalmazza a környezeti zaj értékelésére és kezelésére vonatkozó 
                                               
1 HL L 189., 2002.7.18., 12-25. o.
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közösségi előírásokat. 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. 

A brit hatóságok által a zajtérképekről készített jelentés értékelése a többi tagállam 
jelentéseihez hasonlóan még folyamatban van és nem zárult le. Az értékelés befejezését 
követően a Szerződéssel összhangban eljárás indítható minden olyan esetben, amelyben az 
Egyesült Királyság feltehetően megsérti a 2002/49/EK irányelv rendelkezéseit.

Az elkészült és a Bizottsághoz benyújtott zajtérképek és cselekvési tervek a 2002/49/EK 
irányelv 9. cikkének megfelelően a nyilvánosság által is hozzáférhetők1. 

Légszennyezés

A kapott információk alapján nem lehetett pontosan megállapítani, hogy a szóban forgó út a 
„West Midlands lakott terület” agglomerációjához vagy a „West Midlands” levegőminőségi 
övezethez tartozik-e, mivel éppen a két terület határán húzódik. Az Egyesült Királyság 
hatóságaitól kapott hivatalos információk szerint a „West Midlands lakott terület” 
agglomerációjában mért értékek meghaladják az 1999/30/EK irányelvben2 meghatározott, 
majd a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű 
programról szóló 2008/50/EK irányelv3 által átvett napi PM10 határértéket. A határérték 
túllépésére vonatkozó, a 2008/50/EK irányelv 22. cikke Egyesült Királyság általi 
alkalmazásnak4 adatokkal való alátámasztását szolgáló részletesebb légtérelemzés becslései 
szerint azonban az említett Branton Hill Lane úti területen nem tapasztalható a határérték 
túllépése. A West Midlands levegőminőségi övezetben nem mérhető a PM10 szálló porra 
vonatkozó határérték túllépése. Mindkét övezetben igen magas azonban a nitrogén-dioxid 
(NO2) koncentrációja, ami arra enged következtetni, hogy 2010-ben valószínűleg nem lesz 
tartható a NO2 éves megengedett szintje. Az Egyesült Királyság hatóságai ezért több 
intézkedés végrehajtásába fogtak annak érdekében, hogy a két zónában csökkentsék a PM10 és 
a NO2 koncentrációját. A Bizottság jelenleg ezen intézkedések megfelelőségét vizsgálja a 
West Midland lakott területen, amely vizsgálat a 22. cikkben meghatározott, a PM10
határértékek elérésére vonatkozó határidő-hosszabbítás iránti kérelem értékelésének részét 
képezi. 2009 januárjában az Egyesült Királyság hivatalos felszólító levelet kapott a PM10-re 
vonatkozó határértékek túllépése miatt. Miután a Bizottság befejezte a vizsgálatot, mérlegelni 
fogja a végrehajtás további lépéseit. 

Ha a Bizottság nem emel kifogást a 22. cikknek a West Midlands lakott területre történő 
alkalmazásával szemben, a területnek 2011 júniusáig lesz lehetősége a PM10-re vonatkozó 
                                               
1 http://cdr.eionet.europa.eu/; http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library
2 HL L 163., 1999.6.29.
3 HL L 152., 2008.6.11.
4 A határidő-meghosszabbítási gyakorlatra és az Egyesült Királyság értesítésére vonatkozó 
információk a következő címen érhetők el: 
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm
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határértékek elérésére. Ez idő alatt az Egyesült Királyság hatóságainak biztosítaniuk kell, 
hogy a koncentráció szintje a tűréshatárral növelt határérték1 alatt maradjon. Az Egyesült 
Királyság hatóságai bejelentették, hogy a 22. cikket a nitrogén-dioxidra vonatkozóan is 
alkalmazni kívánják. A határértékeknek való megfelelés határidejét legkésőbb 2015. január 1-
jéig lehet kitolni2. A Bizottsághoz ez idáig nem érkezett meg a nitrogén-dioxiddal kapcsolatos 
értesítés.

A tagállamok döntenek arról, hogy milyen intézkedéseket határoznak meg és hajtanak végre a 
levegőminőségi tervek keretében. 
A levegőminőségről szóló irányelvek nem írnak elő konkrét intézkedéseket, a határértékeket 
azonban a terület egészén be kell tartani. Abban az esetben, ha felmerül a határértékek 
túllépésének veszélye,3 a magánszemélyeknek jogukban áll nemzeti bíróságukhoz fordulni, és 
kérhetik a határértékek betartatását, valamint a határérték-túllépés kockázatának, illetve 
időtartamának csökkentését célzó intézkedések mielőbbi meghozatalát. 

A szennyezéscsökkentési intézkedések általában konkrét közlekedési korlátozásokat és 
feltételeket foglalnak magukban (köztük az ellenőrzéseket is) a közlekedési szolgáltatókra 
vonatkozóan, amelyek célja, hogy csökkentsék a kibocsátásokat, és ezáltal biztosítsák a 
határértékeknek való megfelelést egy adott területen/út közelében. A Bizottság jelenleg is 
vizsgálja az Egyesült Királyság PM10 értékkel kapcsolatos értesítését. Míg a petícióban 
említett területre vonatkozóan számos intézkedésre tettek javaslatot, az első vizsgálatból nem 
derült fény a Branton Hill Lane utat vagy a Bliss Sand & Gravel üzemet érintő közvetlen 
helyi intézkedésre.

Következtetések 

A fentiek fényében a Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri e West Midlands-i területen 
tapasztalható helyzetet, és szükség esetén meghozza a megfelelő intézkedéseket.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

Eredeti válaszában a Bizottság kifejtette, hogy a zajtérképek kidolgozása még folyamatban 
van, a térség levegőminőségét pedig megvizsgálták, miután a brit hatóságok értesítettek a 
2008/50/EK4 irányelv 22. cikkének a „West Midlands lakott területre” történő, a PM10-re 
vonatkozó napi határérték túllépése miatti alkalmazásáról. 

Zajártalom

Mivel Aldridge mintegy 17 000 lakossal rendelkezik, a zajtérképezés tekintetében kívül esik 
az irányelv hatályán. A 250 000 lakos feletti agglomerációk zajtérképét 2007-ben kellett volna 
elkészíteni. 

                                               
1 PM10 napi maximális határérték: 50 mikrogramm/m3, amely legfeljebb 35 napig léphető túl. 
Tűréshatár: 75 mikrogramm/m3, amely legfeljebb 35 napig léphető túl. 
2 A NO2 évi maximális határértéke: 40 mikrogramm/m3. Tűréshatár: 60 mikrogramm/m3. 
3 Európai Bíróság; C237/07 Janecek kontra Bayern 
4 HL L 152., 2008.6.11., 1–44. o.
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Tekintettel a hozzávetőlegesen napi 200 teherautót számláló forgalmi adatokra, ez az érték 
jóval az irányelvben meghatározott küszöbérték alatt marad, ami évi 3 millió. 

A fentiek fényében Aldridge ügye a zajártalom szempontjából nem tartozik az EU 
hatáskörébe. Ez a kérdés a nemzeti jog hatáskörét képezi. 

Légszennyezés

A 2008-as jelentéstételi évre benyújtott, a környezeti levegőben található szennyező anyagok 
egyesült királyságbeli koncentrációjáról szóló legutóbbi hivatalos jelentés szerint sem a „West 
Midlands lakott terület” agglomerációját, sem pedig a „West Midlands” levegőminőségi 
övezetet illetően nem számoltak be PM10-re vonatkozó napi vagy éves határértékek 
túllépéséről, amelyeket az 1999/30/EK1 irányelv állapít meg, majd pedig a környezeti levegő 
minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló 2008/50/EK új 
irányelv is átvesz. Ezért a Bizottság kifogásolta az Egyesült Királyság 2008. december 11-én 
benyújtott arra irányuló kérelmét, hogy a 2008/50/EK irányelv 22. cikkében előirányzottak 
szerint meghosszabbított határidőt alkalmazzon a PM10-re vonatkozó határértékek teljesítésére 
a „West Midlands lakott terület” esetében2. 

Az Egyesült Királyságtól elvárják, hogy a jövőben mindkét levegőminőségi övezetben 
teljesítse a szóban forgó határértékeket. Amennyiben erre nem kerül sor, a Bizottság fontolóra 
veszi a határértékek betartásához szükséges lépéseket, egy jogsértési eljárás elindítását is 
ideértve. Egy ilyen eljárás épp folyamatban van a „Greater London lakott terület” 
tekintetében.

Hulladékgazdálkodás

A petíció benyújtója által adott tájékoztatás alapján úgy tűnik, hogy a kőfejtő és az 
újrahasznosító létesítmény bővítése új engedély kiadását teszi szükségessé. Ilyen esetekre a 
2008/98/EK irányelv3 23. cikke kimondja az alábbiakat: 

„1. A tagállamok előírják a hulladékkezelést végezni kívánó létesítmények vagy 
vállalkozások számára az illetékes hatóság által kibocsátandó engedély beszerzését. Ezek az 
engedélyek legalább a következőket tartalmazzák:
(a) a kezelhető hulladék típusai és mennyiségei;
(b) minden engedélyezett művelettípushoz az érintett telepre érvényes műszaki és egyéb 
követelmények;
(c) a meghozandó biztonsági és elővigyázatossági intézkedések;
(d) minden művelettípus esetében a használandó módszer;
(e) szükség esetén figyelemmel kísérési és ellenőrzési műveletek;
(f) szükség esetén a bezárásra és az utógondozásra vonatkozó rendelkezések.
2. Az engedélyek meghatározott időszakra adhatók ki és megújíthatóak.
3. Ha az illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy az alkalmazni kívánt kezelési módszer 
                                               
1 HL L 163., 1999.6.29.
2 Lásd az Egyesült Királyság kérelmét és a Bizottság határozatát az alábbi oldalon: 
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm
3 HL L 312., 2008.11.22. 
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környezetvédelmi szempontból elfogadhatatlan – különösen abban az esetben, ha a módszer 
nem áll összhangban a 13. cikkel –, akkor meg kell tagadnia az engedély kibocsátását.”

Ezenkívül a 13. cikk kimondja az alábbiakat: 
„A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a 
hulladékgazdálkodás az emberi egészség veszélyeztetése, a környezet károsítása nélkül 
történjen, és különösen:
(a) ne jelentsen kockázatot a vízre, a levegőre, a talajra, a növény- vagy állatvilágra;
b) ne okozzon kellemetlen zajt vagy szagot; és
(c) ne befolyásolja hátrányosan a tájat vagy a különleges érdeklődésre számot tartó helyeket.”

Következtetések 

A rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság nem talált az uniós környezetvédelmi 
jogszabályok megsértésére utaló jelet. A továbbiakban elvárják az illetékes hatóságoktól, 
hogy hozzanak lépéséket annak biztosítására, hogy a két említett övezetben gondoskodnak a 
PM10-re vonatkozó határértékek betartásáról – ideértve a Branton Hill Lane teljes szakaszát is 
–, valamint arról, hogy a zajártalom kérdésével a nemzeti rendelkezések alapján foglalkoznak.
Mind a légszennyezés, mind pedig a zajártalom tekintetében környezeti értékelést kell 
végezni a tevékenységek említett kibővítését megelőzően, az engedélyezésre vonatkozó 
határozat pedig jogi felülvizsgálatnak vethető alá.


