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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

2.9.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1860/2008, ko Branton Hill Lane (Aldridge, Valsala, Apvienotā 
Karaliste) iedzīvotāju vārdā iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgie Gregory un 
Susan Newbold, par pārmērīgu smago transportlīdzekļu satiksmi Branton Hill 
Lane

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka pārmērīga smago kravas transportlīdzekļu satiksme 
Branton Hill Lane un šaurais ceļš, kas nav piemērots šim nolūkam, ir ES veselības 
aizsardzības, drošības, vides un gaisa piesārņojuma standartu un noteikumu par 
maksimālajiem trokšņa līmeņiem pārkāpums. Lūgumraksta iesniedzēji norāda, ka ceļu 
izmanto vairāk kā 200 kravas mašīnas dienā, veidojot piesārņojumu un augstu trokšņa līmeni, 
un pauž bažas par tā ietekmi uz vietējo iedzīvotāju veselību. Tādēļ viņi lūdz Eiropas 
Parlamentu izmeklēt šo situāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 10. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Trokšņa piesārņojums

Direktīva 2002/49/EK1 ir tas Eiropas tiesību akts, kuru piemēro vides trokšņa novērtēšanai un 
pārvaldībai. Šī direktīva dalībvalstīm atstāj rīcības brīvību noteikt trokšņa robežvērtības un 
veikt citus pasākumus trokšņa mazināšanai. Saskaņā ar šo direktīvu dalībvalstīm ir jāizstrādā 
                                               
1 Darba kārtība L 189, 18.7.2002., 12.–25. lpp.
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stratēģiskās trokšņu kartes un rīcības plāni, kuru mērķis ir pārvaldīt troksni apkārtējā vidē.
Līdz 2007. gada 30. jūnijam bija jāizstrādā stratēģiskās trokšņa kartes, kā arī līdz 2008. gada 
18. jūlijam bija jāpieņem atbilstoši rīcības plāni pēc konsultācijām ar sabiedrību un ar tās 
piedalīšanos.

Lielbritānijas ziņojums attiecībā uz trokšņu kartēm pašlaik tiek izvērtēts kopā ar citu 
dalībvalstu ziņojumiem un vēl nav pabeigts. Tiklīdz novērtējums būs pabeigts, varēs novērst 
trūkumus attiecībā uz Apvienotās Karalistes atbilstību Direktīvas 2002/49/EK noteikumiem 
saskaņā ar līgumu.

Sagatavotās un Komisijai iesniegtās trokšņu kartes un rīcības plāni ir publiski pieejami1

saskaņā ar Direktīvas 2002/49/EK 9. pantu.

Gaisa piesārņojums

Pamatojoties uz iesniegto informāciju, nebija iespējams precīzi noteikt, vai attiecīgais ceļš 
pieder Rietummidlendas pilsētas teritorijas aglomerācijai vai Rietummidlendas gaisa 
kvalitātes zonai, jo tas atrodas uz robežzonas. Saskaņā ar Lielbritānijas iestāžu sniegto 
oficiālo informāciju Rietummidlendas pilsētas teritorija pārsniedz Direktīvā 1999/30/EK2

noteikto un jaunajā Direktīvā 2008/50/EK3 par apkārtējā gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu 
Eiropai pārņemto dienā pieļaujamo PM10 robežvērtību. Daudz detalizētāka analīze par 
pārsniegtajiem parametriem, ko Lielbritānija veica papildu informācijas nolūkos attiecībā uz 
Direktīvas 2008/50/EK4 22. panta piemērošanu, tomēr liecina, ka pārsniegumi nenotiek 
aplūkojamā Branton Hill Lane teritorijā. Rietummidlendas gaisa kvalitātes zonā netiek 
konstatēti cieto daļiņu PM10 pārsniegumi. Tomēr abās zonās ir ļoti augstas slāpekļa dioksīda 
NO2 koncentrācijas, kā rezultātā ir maz ticams, ka 2010. gadā tiks izpildītas ikgadējās 
robežvērtības. Tādēļ Apvienotās Karalistes iestādes ir uzsākušas īstenot vairākus pasākumus 
PM10 un NO2 koncentrāciju samazināšanai abās zonās. Komisija šobrīd izvērtē šī pasākuma 
Rietummidlendas pilsētas teritorijā atbilstību kā daļu no 22. panta PM10 termiņa pagarinājuma 
novērtējuma. 2009. gada janvārī Apvienotai Karalistei tika nosūtīta oficiāla paziņojuma 
vēstule par PM10 robežvērtību pārsniegšanu. Turpmāki piespiedu soļi tiks apspriesti, tiklīdz 
Komisija pabeigs savu novērtējumu.

Ja nebūs iebildumu pret to, ka Rietummidlenda piemēro 22. pantu, teritorijai tiks piešķirts 
papildu laiks līdz 2011. gada jūnijam, lai izpildītu PM10 robežvērtības. Šajā laikā Apvienotās 
Karalistes iestādēm būs jānodrošina, lai koncentrācijas līmeņi paliktu zem robežvērtības plus 
pieļaujamā tolerances līmeņa5. Apvienotās Karalistes iestādes ir paziņojušas par saviem 
plāniem piemērot 22. pantu arī attiecībā uz NO2. Robežvērtību atlikšana var turpināties 
vēlākais līdz 2015. gada 1. janvārim6. Komisija vēl nav saņēmusi paziņojumu par NO2.
                                               
1 http://cdr.eionet.europa.eu/ ; http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library
2 OV L 163, 29.6.1999.
3 OV L 152, 11.6.2008.
4 Informācija par izmantoto termiņa pagarinājumu un Apvienotās Karalistes paziņojumu 
pieejama: http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm
5 PM10 dienas robežvērtība: ne vairāk kā 35 dienas, pārsniedzot 50 mikrogramus/m3. Ar 
tolerances atkāpi: ne vairāk kā 35 dienas, pārsniedzot 75 mikrogramus/m3.
6 NO2 gada robežvērtība: 40 mikrogrami/m3. Ar tolerances atkāpi: 60 mikrogrami/m3.
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Dalībvalstis nolemj, kuri pasākumi tiek definēti un īstenoti gaisa kvalitātes plānu ietvaros.
Gaisa kvalitātes direktīvas neparedz īpašus pasākumus, kas būtu jāveic, bet robežvērtības ir 
jāievēro visā teritorijā. Pilsoņiem ir tiesības vērsties savas valsts tiesā, pieprasot, lai 
robežvērtības tiktu ievērotas un pasākumi tiktu veikti īstermiņā gadījumā, ja pastāv 
robežvērtības pārsniegšanas risks,1 lai samazinātu pārsniegšanas ilguma risku.

Samazināšanas pasākumi bieži ietver īpašus satiksmes ierobežojumus un nosacījumus 
(ieskaitot pārbaudes) rūpniecības uzņēmumiem emisiju samazināšanai un tādā veidā 
nodrošina robežvērtību atbilstību noteiktā teritorijā / uz noteikta ceļa. Komisija joprojām veic 
Apvienotās Karalistes PM10 paziņojuma novērtējumu. Tā kā lūgumrakstu iesniedzēju 
norādītajā teritorijā tiek veikti vairāki pasākumi, pirmajā apsekojumā nevarēja konstatēt 
nekādus vietējus, tieši ar Branton Hill Lane vai Bliss Sand & Gravel iekārtu saistītus 
pasākumus.

Secinājumi

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija turpinās uzraudzīt situāciju šajā Midlendas teritorijā un 
attiecīgi rīkosies.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

„Savā sākotnējā atbildē Komisija norādīja, ka trokšņa kartes joprojām ir sagatavošanas 
procesā un ka attiecīgās teritorijas gaisa kvalitāte pārbaudīta pēc Apvienotās Karalistes iestāžu 
paziņojuma par Direktīvas 2008/50/EK2 22. panta piemērošanu Rietummidlendas pilsētas 
teritorijai dienā pieļaujamo PM10 robežvērtību pārsniegšanas dēļ. 

Trokšņa piesārņojums

Tā kā Aldridge teritorijā dzīvo apmēram 17 000 iedzīvotāju, tā neietilpst direktīvas darbības 
jomā attiecībā uz trokšņu kartēšanu. Aglomerācijās, kurās dzīvo vairāk nekā 
250 000 iedzīvotāju, kartēšana bija jāveic 2007. gadā.

Tā kā satiksmes intensitāte minētajā teritorijā ir apmēram 200 kravas automobiļu dienā, šis 
skaitlis ir daudzkārt zemāks par direktīvā noteikto pieļaujamo robežvērtību (3 miljoni gadā). 

Ņemot vērā iepriekš minēto, jautājums par trokšņa piesārņojumu Aldridge teritorijā neattiecas 
uz ES darbības jomu, bet gan uz valsts tiesību aktiem. 

Gaisa piesārņojums

Saskaņā ar pēdējo oficiālo ziņojumu par apkārtējā gaisa kvalitātes novērtējumu Apvienotajā 
Karalistē, kas iesniegts par 2008. atskaites gadu, ne Rietummidlendas pilsētas teritorijas 
aglomerācijā, ne Rietummidlendas gaisa kvalitātes zonā nav konstatēta to dienā vai gadā 

                                               
1 Eiropas Kopienu Tiesa; lieta C-237/07 Janecek pret Bayern
2 OV L 152, 11.6.2008., 1.–44. lpp.
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pieļaujamo PM10 robežvērtību pārsniegšana, kas noteiktas Direktīvā 1999/30/EK1 un iekļautas 
jaunajā Direktīvā 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai. Tādēļ Komisija 
2008. gada 11. decembrī2 iebilda pret Apvienotās Karalistes lūgumu piemērot termiņa 
pagarinājumu Direktīvas 2008/50/EK 22. pantā noteikto PM10 robežvērtību atbilstības 
nodrošināšanai Rietummidlendas pilsētas teritorijā. 

Apvienotajai Karalistei arī nākotnē jāturpina nodrošināt atbilstība noteiktajām robežvērtībām 
abās gaisa kvalitātes zonās. Ja tā nenotiks, Komisija apsvērs, kādi pasākumi vajadzīgi 
atbilstības nodrošināšanai, ieskaitot pārkāpuma procedūras uzsākšanu. Šāda procedūra šobrīd 
uzsākta attiecībā uz Lielās Londonas pilsētas teritoriju.

Atkritumu apsaimniekošana

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēju sniegto informāciju šķiet, ka karjera paplašināšanai un 
otrreizējās pārstrādes papildu aparatūras iegūšanai vajadzīga jaunas atļaujas izsniegšana. 
Attiecībā uz šo gadījumu Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem3 23. pantā teikts, ka:

„Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka atkritumu apsaimniekošana 
norit, neapdraudot cilvēku veselību un neradot kaitējumu videi, un jo īpaši:
1. Dalībvalstis prasa, lai katrs uzņēmums vai organizācija, kas iecerējusi veikt atkritumu 
apstrādi, saņemtu atļauju no kompetentās iestādes. Tādā atļaujā norāda vismaz:
a) atkritumu veidus un daudzumu, ko var apstrādāt;
b) attiecībā uz katra tipa darbību, kam izdota atļauja — tehniskas un jebkuras citas prasības, 
kas attiecas uz attiecīgo darbības vietu;
c) vajadzīgos drošības un piesardzības pasākumus;
d) metodi, ko izmanto katram darbības veidam;
e) šādas vajadzīgās uzraudzības un kontroles darbības;
f) vajadzīgos noteikumus par slēgšanu un aprūpi pēc slēgšanas.
2. Atļaujas var piešķirt uz konkrētu laikposmu, un tās var atjaunot.
3. Ja kompetentā iestāde uzskata, ka paredzētā apstrādes metode ir nepieņemama no vides 
aizsardzības viedokļa, jo īpaši, ja tāda metode nav saskaņā ar 13. pantu, tā atsakās izdot 
atļauju.”

13. pantā papildus noteikts, ka
„Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka atkritumu apsaimniekošana 
norit, neapdraudot cilvēku veselību un neradot kaitējumu videi, un jo īpaši:
a) neapdraudot ūdeņus, gaisu, augsni, augus vai dzīvniekus;
b) neradot neērtības trokšņa vai smakas dēļ; kā arī
c) neradot negatīvu ietekmi uz lauku vidi vai īpaši aizsargājamām teritorijām.”

Secinājumi

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija nevar konstatēt jebkādus Kopienas vides 
                                               
1 OV L 163, 29.6.1999.
2 Skatīt Apvienotās Karalistes lūgumu un Komisijas lēmumu tīmekļa vietnē 
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm
3 OV L 312, 22.11.2008.
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tiesību aktu pārkāpumus. Kompetentajām iestādēm jāveic pasākumi, lai minētajās divās 
teritorijās, ieskaitot Branton Hill Lane, nodrošinātu atbilstību noteiktajām PM10
robežvērtībām, kā arī, lai sūdzības par trokšņa radītajām neērtībām izskata saskaņā ar valsts 
noteikumiem. Pirms iecerēto darbību paplašināšanas jāveic vides novērtējums gan attiecībā uz 
gaisa piesārņojumu, gan troksni, un lēmums par atļaujas piešķiršanu jāizvērtē no tiesiskuma 
pozīcijām.”


