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Komisja Petycji

2.9.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1860/2008, którą złożyli Ken Gregory i Susan Newbold (Wielka 
Brytania), w imieniu mieszkańców Branton Hill Lane, Aldridge, Walsal, 
Wielka Brytania, w sprawie nadmiernego ruchu ulicznego pojazdów 
ciężarowych na Branton Hill Lane

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyrażają pogląd, że nadmierny ruch uliczny samochodów ciężarowych na 
Branton Hill Lane, wąskiej drodze niedostosowanej do takiego celu, stanowi naruszenie 
europejskich norm dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska naturalnego 
i zanieczyszczenia powietrza oraz zasad odnoszących się do maksymalnych poziomów 
hałasu. Składający petycję wskazują, że przedmiotową drogą dziennie przejeżdża ponad 
200 ciężarówek, co prowadzi do zanieczyszczenia powietrza i wysokich poziomów hałasu, 
a także wyrażają obawy dotyczące wpływu takiej sytuacji na zdrowie lokalnych 
mieszkańców. W związku z tym zwracają się oni do Parlamentu Europejskiego o zbadanie tej 
sprawy. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 kwietnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Zagrożenie hałasem

Przepisy prawa wspólnotowego o ocenie i zarządzaniu poziomem hałasu w środowisku 
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zawiera dyrektywa 2002/49/WE1 .Zgodnie z tą dyrektywą to państwom członkowskim 
pozostawia się decyzję dotyczącą wartości granicznych hałasu i pozostałych środków 
służących jego ograniczeniu. Strategiczne mapy hałasu miały zostać sporządzone do dnia 
30 czerwca 2007 r., zaś do dnia 18 lipca 2008 r. miały zostać przyjęte odpowiadające im 
plany działań, po spełnieniu wymogów dotyczących konsultacji społecznych i uczestnictwa 
społecznego.

Ocena sprawozdania władz Wielkiej Brytanii w sprawie map hałasu, podobnie jak 
sprawozdań pozostałych państw członkowskich, jest w toku i nie została jeszcze ukończona. 
Po zakończeniu oceny, w sposób określony traktatem dochodzić będzie można usunięcia 
wszelkich uchybień dotyczących zgodności z przepisami dyrektywy 2002/49/WE w Wielkiej 
Brytanii.

Mapy hałasu i plany działań sporządzone i przedłożone Komisji są publicznie 
dostępne2zgodnie z art. 9 dyrektywy 2002/49/WE. 

Zanieczyszczenie powietrza

Na podstawie uzyskanych informacji nie można było jednoznacznie stwierdzić, czy droga, 
o której mowa, przynależy do aglomeracji „West Midlands Urban Area”, czy strefy pomiaru 
jakości powietrza „West Midlands”, ponieważ przebiega przez obszar przygraniczny. Zgodnie 
z oficjalnymi informacjami przekazanymi przez władze Wielkiej Brytanii w aglomeracji 
„West Midlands Urban Area” stężenie pyłu PM10 przekracza dzienną wartość dopuszczalną 
określoną w dyrektywie 1999/30/WE3, a następnie w nowej dyrektywie 2008/50/WE4

w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. W bardziej szczegółowej 
analizie przestrzennej stanów przekroczeń, przeprowadzonej w celu dostarczenia informacji 
uzasadniających zastosowanie art. 22 dyrektywy 2008/50/WE5 przez Wielką Brytanięszacuje 
się jednak, że stan przekroczenia nie występuje na obszarze Branton Hill Lane, o którym 
mowa. W strefie pomiaru jakości powietrza West Midlands nie odnotowuje się stanu 
przekroczenia w przypadku pyłu PM10. W obu strefach stwierdza się jednak bardzo wysokie 
stężenie dwutlenku azotu (NO2), które prawdopodobnie przekroczy roczną wartość 
dopuszczalną dla NO2 w 2010 r. Władze Wielkiej Brytanii zaczęły w związku z tym wdrażać 
szereg środków służących ograniczeniu stężeń pyłu PM10 i NO2 w obu strefach. Komisja 
ocenia obecnie adekwatność środków dla West Midlands Urban Area w ramach oceny, 
o której mowa w art. 22, mającej zastosowanie w przypadku odroczenia terminów realizacji 
celów dotyczących stężenia pyłu PM10. W styczniu 2009 r. do Wielkiej Brytanii wystosowano 
wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z przekroczeniem dopuszczalnych wartości 
stężenia pyłu PM10. Dalsze kroki egzekucyjne zostaną rozważone, gdy tylko Komisja 
zakończy ocenę. 

Jeżeli zastosowanie art. 22 w odniesieniu do West Midlands Urban Area nie wzbudzi 

                                               
1 Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 12–25.
2 http://cdr.eionet.europa.eu/ ; http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library.
3 Dz.U. L 163 z 29.6.1999.
4 Dz.U. L 152 z 11.6.2008.
5 Informacje o odraczaniu terminów i powiadomieniu Wielkiej Brytanii dostępne są pod adresem:
//ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm.
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zastrzeżeń, termin dostosowania się do dopuszczalnych wartości stężenia pyłu PM10 na tym 
obszarze odroczony zostanie do czerwca 2011 r. W tym czasie obowiązkiem władz Wielkiej 
Brytanii będzie dopilnowanie, aby stężenia nie przekroczyły wartości dopuszczalnej 
powiększonej o margines tolerancji1. Władze Wielkiej Brytanii ogłosiły plany zastosowania 
art. 22 również do stężenia NO2. Termin dostosowania się do wartości dopuszczalnych może 
zostać odroczony najpóźniej do dnia 1 stycznia 2015 r.2. Komisja nie otrzymała jeszcze 
powiadomienia dotyczącego stężenia NO2.

Decyzję co do rodzaju środków przewidzianych i wdrażanych w ramach planów ochrony 
jakości powietrza podejmują państwa członkowskie. W dyrektywach w sprawie jakości 
powietrza nie wskazuje się, jakie działania należy podjąć. Niemniej wartości dopuszczalnych 
należy przestrzegać na terytorium całego kraju.  Obywatel ma prawo domagać się przed 
sądem krajowym przestrzegania wartości dopuszczalnych i pilnego podjęcia środków 
w przypadku istnienia ryzyka przekroczenia wartości dopuszczalnej3w celu jego zmniejszenia 
lub skrócenia czasu trwania stanu przekroczenia. 

Środki ograniczające zanieczyszczenie powietrza polegają często na wprowadzeniu 
ograniczeń ruchu i warunków (w tym inspekcji) dla podmiotów przemysłowych mających na 
celu ograniczenie emisji i tym samym zapewnienie zgodności z wartością dopuszczalną na 
danym obszarze/wzdłuż drogi. Komisja wciąż dokonuje oceny powiadomienia Wielkiej 
Brytanii dotyczącego stężenia pyłu PM10. Choć dla obszaru, o którym mowa w petycji, 
zaproponowano szereg środków, pierwsza analiza nie wykazała istnienia jakichkolwiek 
środków o zasięgu miejscowym bezpośrednio odnoszących się do Branton Hill Lane lub 
przedsiębiorstwa Bliss Sand & Gravel.

Wnioski 

W związku z powyższym Komisja nadal będzie śledzić sytuację w tej części West Midlands 
i podejmować działania stosownie do przypadku.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

W swojej pierwszej odpowiedzi Komisja zaznaczyła, że mapy hałasu są nadal 
przygotowywane, a jakość powietrza na przedmiotowym obszarze została zbadana po tym, 
jak władze Wielkiej Brytanii zawiadomiły o zastosowaniu przepisów art. 22 dyrektywy 
2008/50/WE4w stosunku do aglomeracji „West Midlands Urban Area” w związku 
z przekroczeniem dziennej wartości dopuszczalnej stężenia pyłu PM10. 

Zagrożenie hałasem

Z uwagi na to, że populacja Aldridge liczy około 17 000 mieszkańców, miasto nie wchodzi 
w zakres stosowania przepisów dyrektywy dotyczących przygotowywania map hałasu. 

                                               
1 Dzienna wartość dopuszczalna stężenia pyłu PM10: nie może przekroczyć 50 µg/m3 przez więcej niż 35 dób.
Powiększona o margines tolerancji: nie może przekroczyć 75 µg/m3 przez więcej niż 35 dób.
2 Roczna wartość dopuszczalna stężenia NO2: 40 µg/m3. Powiększona o margines tolerancji: 60 µg/m3.
3 Europejski Trybunał Sprawiedliwości, sprawa C-237/07 Janecek przeciwko Bayern.
4Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1–44.
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W 2007 r. mapy takie powinny były zostać przygotowane dla aglomeracji zamieszkanych 
przez więcej niż 250 000 mieszkańców.

Przy natężeniu ruchu na poziomie około 200 ciężarówek dziennie jest to wciąż wartość 
znacznie przekraczająca próg ustanowiony w dyrektywie (3 mln rocznie). 

W świetle powyższego sprawa dotycząca Aldridge dotycząca zagrożenia hałasem nie 
wchodzi w zakres kompetencji UE. Podlega ona przepisom prawa krajowego. 

Zanieczyszczenie powietrza

W ostatnim oficjalnym sprawozdaniu na temat jakości powietrza w Wielkiej Brytanii, 
złożonym za rok sprawozdawczy 2008, ani w aglomeracji „West Midlands Urban Area”, ani 
w strefie pomiaru jakości powietrza „West Midlands” nie notuje się przekroczenia dziennej 
i rocznej wartości dopuszczalnej stężenia pyłu PM10 określonej w dyrektywnie 1999/30/WE1, 
a następnie w nowej dyrektywnie 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego 
powietrza dla Europy. Dlatego też w dniu 11 grudnia 2008 r. Komisja odrzuciła wniosek 
Wielkiej Brytanii o odroczenie ostatecznego terminu dostosowania się aglomeracji „West 
Midlands Urban Area” do przepisów art. 22 dyrektywy 2008/50/WE dotyczących 
dopuszczalnych wartości stężenia pyłu PM102. 

Oczekuje się, że Wielka Brytania nadal będzie przestrzegać limitów w dwóch 
przedmiotowych strefach pomiaru jakości powietrza. Jeśli to nie nastąpi, Komisja rozważy 
podjęcie niezbędnych kroków w celu zapewnienia zgodności, łącznie ze wszczęciem 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Obecnie 
postępowanie takie toczy się w sprawie aglomeracji Wielki Londyn („Greater London Urban 
Area”).

Gospodarowanie odpadami

Z informacji dostarczonych przez składającego petycję wynika, że rozbudowa kamieniołomu 
i zakładu recyklingu wymagałaby wydania nowego zezwolenia. W tym przypadku art. 23 
dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów3stanowi, że: 

„1. Państwa członkowskie wymagają, aby wszystkie zakłady lub przedsiębiorstwa, które 
zamierzają dokonywać przetwarzania odpadów, uzyskały zezwolenie od właściwego organu. 
Zezwolenia takie określają przynajmniej następujące kwestie:
a) rodzaje i ilości odpadów, które mogą być przetwarzane;
b) dla każdego objętego zezwoleniem rodzaju procesu – wymogi techniczne i inne wymogi 
właściwe dla danego obiektu;
c) środki bezpieczeństwa i ostrożności, które mają zostać zastosowane;
d) metodę, która ma być stosowana w odniesieniu do każdego rodzaju procesu;
e) czynności w zakresie monitorowania i kontroli, jakie mogą być niezbędne;
                                               
1Dz.U. L 163 z 29.6.1999.
2Wniosek Wielkiej Brytanii i decyzja Komisji znajdują się pod adresem: 
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm
3Dz.U. L 312 z 22.11.2008.
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f) zalecenia dotyczące zamknięcia obiektu i późniejszej ochrony, jakie mogą być niezbędne.
2. Zezwolenia mogą być udzielane na czas określony i mogą być odnawialne.
3. Jeżeli właściwy organ uzna, że planowana metoda przetwarzania jest niedopuszczalna 
z punktu widzenia ochrony środowiska, zwłaszcza jeżeli metoda ta jest niezgodna z art. 13, 
odmawia udzielenia zezwolenia”.

Ponadto art. 13 stanowi, że 
„Państwa członkowskie stosują niezbędne środki w celu zapewnienia, aby gospodarowanie 
odpadami było prowadzone bez narażania zdrowia ludzkiego oraz bez szkody dla środowiska, 
w szczególności:
a) bez zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt;
b) bez powodowania uciążliwości przez hałas lub zapachy; oraz
c) bez niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu”.

Wnioski 

Na podstawie dostępnych informacji Komisja nie może stwierdzić naruszenia przepisów UE 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Oczekuje się, że właściwe władze poczynią 
kroki w celu zapewnienia zgodności z dopuszczalnymi wartościami stężenia pyłu PM10
w dwóch przedmiotowych strefach, w tym w Branton Hill Lane, a także przestrzegania 
przepisów krajowych kwestii uciążliwości hałasu. Zarówno zanieczyszczenie powietrza, jak 
i hałas powinny być przedmiotem oceny wpływu na środowisko poprzedzającej wspomniane 
rozszerzenie działalności, a decyzja o wydaniu zezwolenia powinna podlegać kontroli 
prawnej.


