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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

2.9.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1860/2008 dėl per didelio sunkiasvorių transporto priemonių 
eismo keliu Branton Hill Lane, kurią pateikė Jungtinės Karalystės piliečiai 
Ken Gregory ir Susan Newbold vietovės Branton Hill Lane, Oldridžas, 
Volslas (Jungtinė Karalystė) gyventojų vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai mano, kad per didelis sunkiasvorių krovininių transporto priemonių 
eismas siauru, šiam tikslui nepritaikytu keliu Branton Hill Lane laikytinas ES sveikatos, 
saugos, aplinkosaugos, oro taršos normų ir didžiausio leistino triukšmo taisyklių pažeidimu. 
Peticijos pateikėjai pažymi, kad keliu naudojasi daugiau kaip 200 sunkvežimių per dieną, 
teršiančių orą ir keliančių didelį triukšmą, ir reiškia susirūpinimą atitinkamu poveikiu vietos 
gyventojų sveikatai. Todėl jie siekia, kad Europos Parlamentas atliktų tyrimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. balandžio 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

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

„Triukšmo tarša

Direktyvoje 2002/49/EB1 įtvirtintos aplinkos triukšmo vertinimo ir valdymo Bendrijos teisės 
nuostatos. Nustatyti ribines triukšmo vertes ir imtis kitų priemonių triukšmui mažinti šioje 
direktyvoje paliekama valstybių narių nuožiūrai. Pagal direktyvą valstybės narės turi parengti 
strateginius triukšmo žemėlapius ir aplinkos triukšmo valdymo veiksmų planus. Strateginiai 
                                               
1 Darbotvarkė L 189, 2002 7 18, p. 12–25.
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triukšmo žemėlapiai turėjo būti parengti iki 2007 m. birželio 30 d., o atitinkami veiksmų 
planai, pasikonsultavus su visuomene ir jai dalyvaujant, turėjo būti patvirtinti iki 2008 m. 
liepos 18 d. 

Šiuo metu vertinama Jungtinės Karalystės valdžios institucijų ataskaita apie triukšmo 
žemėlapius ir kitų valstybių narių pateiktos ataskaitos, ir šis vertinimas dar nebaigtas. Kai 
vertinimas bus baigtas, Direktyvos 2002/49/EB vykdymo Jungtinėje Karalystėje trūkumams 
(jeigu jų bus aptikta) pašalinti bus galima imtis Sutartyje numatytų priemonių.

Kaip numatyta Direktyvos 2002/49/EB 9 straipsnyje, parengti ir Komisijai pateikti triukšmo 
žemėlapiai ir veiksmų planai yra prieinami visuomenei1 . 

Oro tarša

Remiantis pateikta informacija neįmanoma tiksliai nustatyti, ar šis kelias iš tikrųjų priklauso 
„Vakarų Midlandso miestų zonos“ aglomeracijai, ar „Vakarų Midlandso oro kokybės zonai“, 
nes jis eina paribiu. Remiantis oficialia Jungtinės Karalystės valdžios institucijų pateikta 
informacija „Vakarų Midlandso miestų zonos“ aglomeracijoje viršijama dienos PM10 ribinė 
vertė, nustatyta Direktyvoje 1999/30/EB2 ir dar kartą įtvirtinta naujojoje Direktyvoje 
2008/50/EB3 dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje. Vis dėlto išsamesnė 
viršijimo atvejų analizė pagal teritorijas, atlikta siekiant įrodyti, kad Jungtinė Karalystė taiko 
Direktyvos 2008/50/EB 22 straipsnį4, rodo, kad atitinkamoje Branton Hill Lane kelio zonoje 
ribinės vertės neviršijamos. Nepranešama, kad „Vakarų Midlandso oro kokybės zonoje“ būtų 
viršijamos kietųjų dalelių PM10 ribinės vertės. Vis dėlto nustatyta, kad abiejose zonose labai 
didelė azoto dioksido NO2 koncentracija ir 2010 m. metinė NO2 ribinė vertė tikriausiai bus 
viršyta. Todėl Jungtinės Karalystės valdžios institucijos pradėjo įgyvendinti tam tikras 
priemones PM10 ir NO2 koncentracijai abiejose zonose sumažinti. Komisija dabar vertina šių 
priemonių pakankamumą „Vakarų Midlandso miestų zonos“ aglomeracijoje. Tai –
22 straipsnyje numatyto PM10 ribinių verčių įgyvendinimo terminų atidėjimo vertinimo dalis. 
Jungtinei Karalystei 2009 m. sausio mėn. paskelbtas oficialus pranešimas apie PM10 ribinių 
verčių viršijimą. Komisijai baigus vertinimą bus svarstomi tolesni priverstinio vykdymo 
veiksmai. 

Jeigu „Vakarų Midlandso miestų zonos“ prašymui taikyti 22 straipsnį nebus pareikšta 
prieštaravimų, šiai zonai bus skirta papildomai laiko (iki 2011 m. birželio mėn.) užtikrinti, kad 
nebūtų viršijamos PM10 ribinės vertės. Per šį laiką Jungtinės Karalystės valdžios institucijos 
turės užtikrinti, kad koncentracija neviršytų ribinės vertės ir leistino nukrypimo dydžio 
sumos5. Jungtinės Karalystės valdžios institucijos paskelbė, kad planuoja 22 straipsnį taikyti 

                                               
1 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library.
2 OL L 163, 1999 6 29.
3 OL L 152, 2008 6 11.
4 Informacija apie terminų atidėjimą ir Jungtinės Karalystės pranešimą pateikta adresu 
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm.
5 PM10 ribinė vertė per dieną: ne daugiau kaip 35 dienos, kuriomis viršijama 50 
mikrogramų/m3. Įskaitant leistiną nukrypimo dydį: ne daugiau kaip 35 dienos, kuriomis 
viršijama 75 mikrogramų/m3. 
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ir NO2. Atidėti ribinių verčių įgyvendinimą galima tik iki 2015 m. sausio 1 d.1. Pranešimo 
apie NO2 Komisija dar negavo.

Valstybės narės sprendžia, kokias priemones reikia apibrėžti oro kokybės planuose ir 
įgyvendinti.
Oro kokybės direktyvose nereikalaujama imtis konkrečių priemonių, bet visoje teritorijoje turi 
būti laikomasi ribinių verčių. Siekdami sumažinti ribinių verčių viršijimo riziką arba trukmę, 
piliečiai turi teisę kreiptis į savo valstybės narės teismą ir reikalauti, kad ribinių verčių būtų 
laikomasi ir kad priemonių būtų imamasi nedelsiant, kai esama rizikos, kad ribinė vertė bus 
viršyta2. 

Triukšmo mažinimo priemonės dažnai apima konkrečius eismo ribojimus ir sąlygas (įskaitant 
tikrinimus), kad pramonės įmonės mažintų išmetamųjų teršalų kiekį ir taip užtikrintų, kad 
konkrečioje zonoje (prie kelio) būtų laikomasi ribinių verčių. Komisija vis dar vertina 
Jungtinės Karalystės pranešimą dėl PM10. Nors peticijoje minimai vietovei pateikta ne viena 
priemonė, pirmajame tyrime nenustatyta vietos priemonių, tiesiogiai taikomų keliui Branton 
Hill Lane ar „Bliss Sand & Gravel“ įmonei.

Išvados

Atsižvelgdama į pirmiau minėtus faktus Komisija toliau stebės padėtį šioje Vakarų Midlandso
zonoje ir prireikus imsis veiksmų.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Pirmame savo atsakyme Komisija nurodė, kad triukšmo žemėlapiai vis dar rengiami ir kad 
vietovės oro kokybė tiriama pagal JK valdžios institucijų pranešimą apie Direktyvos 
2008/50/EB3 22 straipsnio taikymą „Vakarų Midlandso miestų zonoje“ dėl dienos PM10
ribinės vertės viršijimo. 

Triukšmo tarša

Kadangi Oldridže gyvena apie 17 000 gyventojų, triukšmo žemėlapių sudarymo požiūriu 
direktyva jam netaikoma. Aglomeracijų, kuriose gyvena daugiau nei 250 000 gyventojų, 
triukšmo žemėlapiai turėjo būti sudaryti 2007 m.  

Eismo intensyvumas, kai keliu pravažiuoja apie 200 sunkvežimių per dieną, taip pat yra 
gerokai mažesnis nei direktyvoje nustatyta ribine vertė (3 mln./metus). 

Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus faktus, Oldridžo atvejis dėl triukšmo taršos nepriskirtinas 
ES kompetencijai. Tai nacionalinės teisės dalykas.

Oro tarša

                                               
1 NO2 ribinė vertė per metus 40 mikrogramų/m3. Įskaitant leistiną nukrypimo dydį –
60 mikrogramų/m3. 
2 Europos Teisingumo Teismo sprendimas byloje C237/07 Janecek prieš Bavariją.
3 OL L 152, 2008 6 11, p. 1–44.
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Remiantis paskutine oficialia pateikta ataskaita apie aplinkos oro kokybės rodiklius JK, 
pateikta už ataskaitinius 2008 m., nei „Vakarų Midlandso miestų zonos“ aglomeracijoje, nei 
„Vakarų Midlandso oro kokybės zonoje“ nėra viršijama dienos ar metinė ribinė PM10 vertė, 
nustatyta Direktyvoje 1999/30/EB1 ir dar kartą įtvirtinta naujojoje Direktyvoje 2008/50/EB 
dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje. Todėl Komisija paprieštaravo dėl JK 
prašymo pratęsti galutinį terminą pasiekti ribines PM10 vertes, kurios pagal Direktyvos 
2008/50/EB 22 straipsnį „Vakarų Midlandso miestų zonoje“ nustatytos 2008 m. gruodžio 
11 d.2

Tikimasi, kad ateityje JK ir toliau laikysis šios ribinės vertės abiejose oro kokybės zonose. Jei 
taip nebus, Komisija svarstys, kokių veiksmų reikia imtis, norint užtikrinti ribinių verčių 
laikymosi, įskaitant pažeidimo nagrinėjimo procedūros pradėjimą. Tokia procedūra šiuo metu 
atliekama dėl „Didžiojo Londono miestų zonos“.

Atliekų tvarkymas

Iš peticijos pateikėjo suteiktos informacijos atrodytų, kad norint išplėsti karjerą ir perdirbimo 
įrenginius, turėtų būti išduotas naujas leidimas. Šiuo atveju Direktyvos 2008/98/EB dėl 
atliekų3 23 straipsnyje nurodyta, kad:

„1. Valstybės narės reikalauja, kad bet kuri įstaiga ar įmonė, ketinanti atlikti atliekų 
apdorojimą, gautų leidimą iš kompetentingos institucijos. Tokiuose leidimuose nurodoma 
bent:
a) atliekų, kurios gali būti apdorojamos, rūšis ir kiekis;
b) su atitinkama vieta susiję techniniai ir bet kokie kiti reikalavimai kiekvienai leidžiamų 
operacijų rūšiai;
c) saugos ir atsargumo priemonės, kurių turi būti imamasi;
d) kiekvienos rūšies operacijoms naudotinas metodas;
e) stebėsenos ir kontrolės operacijos, kokių gali prireikti;
f) tokios nuostatos dėl uždarymo ir vėlesnės priežiūros, kokių gali prireikti.
2. Leidimai gali būti išduodami konkrečiam laikotarpiui ir gali būti atnaujinami.
3. Kai kompetentinga institucija mano, kad ketinamas naudoti apdorojimo metodas 
nepriimtinas dėl aplinkos apsaugos priežasčių, visų pirma jei metodas neatitinka 13 straipsnio, 
ji atsisako išduoti leidimą.“

Be to, 13 straipsnyje nurodyta, kad 
„Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad atliekų tvarkymas būtų atliekamas 
nesukeliant pavojaus žmonių sveikatai ir nepakenkiant aplinkai, visų pirma:
a) nesukeliant pavojaus vandeniui, orui, dirvožemiui, augalams ar gyvūnams;
b) nekeliant nepatogumų dėl triukšmo ar kvapų; ir
c) nedarant neigiamo poveikio kraštovaizdžiui ar ypatingai svarbioms vietovėms.“

                                               
1 OL L 163, 1999 6 29.
2 JK prašymą ir Komisijos sprendimą žr. 
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm
3 OL L 312, 2008 11 22. 
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Išvados 

Remdamasi turima informacija, Komisija negali nustatyti jokių ES aplinkos teisės aktų 
pažeidimų. Tikimasi, kad kompetentingos valdžios institucijos imsis veiksmų ir užtikrins, kad 
abiejose zonose būtų laikomasi ribinių PM10 verčių, įskaitant sritį palei Brangton Hill Lane
kelią, o triukšmo keliami nepatogumai bus sprendžiami pagal nacionalines nuostatas. 
Aplinkos vertinimas tiek oro taršos, tiek triukšmo atžvilgiu turi būti atliekamas prieš nurodytą 
veiklos plėtrą, o sprendimas dėl leidimo gali būti teisiškai kontroliuojamas.“


