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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0900/2008 af Inge Russ-Aigner, tysk statsborger, for aktionsgruppen 
Schönfelderstrasse i Kassel, om planerne hos de kommunale myndigheder i 
Kassel (Tyskland) om at bygge på jord, der tidligere har tilhørt virksomheden 
Opel

1. Sammendrag

Andrageren gør indsigelse mod det planlagte byggearbejde på jord, der tidligere har tilhørt 
virksomheden Opel i Schönfelderstrasse i Kassel (D), og angiver, at den pågældende vej er en 
større trafikåre, hvor grænserne for støj og forurening (partikler) allerede er overskredet. Hun 
anfører, at det planlagte byggearbejde vil gøre vejen smallere og øge trafiktætheden og som 
følge heraf også støj- og forureningsniveauerne. Da den indledende 
miljøkonsekvensvurdering foretaget af de kommunale myndigheder i Kassel viser, at 
projektet ikke forventes at have betydelig uhensigtsmæssig indvirkning på miljøet, har de 
kommunale myndigheder besluttet, at der ikke skal foretages en omfattende 
miljøkonsekvensvurdering. Ejerne af de nærliggende bygninger på stedet mener, at det 
planlagte byggeri ikke passer ind i de historiske omgivelser. På vegne af de lokale beboere 
anmoder andrageren om tilbagetagelse og revision af det endnu ikke gennemførte 
byggeprojekt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. november 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Støj

Den gældende fællesskabslovgivning om vurdering og styring af ekstern støj i miljøet er 



PE421.174/REV 2/4 CM\802692DA.doc

DA

direktiv 2002/49/EF1.

Direktivet fastsætter ingen grænseværdier for støj, men overlader det til medlemsstaterne at 
træffe valg om grænseværdier og foranstaltninger. I henhold til direktivet skal de kompetente 
nationale myndigheder imidlertid udforme strategiske støjkort og udarbejde handlingsplaner 
med henblik på at sikre styring af ekstern støj i byområder og visse andre konkret definerede 
områder. Byen Kassel med under 250.000 indbyggere (~194.000 indbyggere) er imidlertid 
ikke omfattet af disse forpligtelser før i 2012.

Miljøkonsekvensvurdering

For så vidt angår andragerens bekymring om den manglende miljøkonsekvensvurdering 
bemærkes det, at infrastrukturprojekter i forbindelse med byudvikling er omfattet af de 
projekter, der er opført i bilag II til det såkaldte VVM-direktiv (Rådets direktiv 85/337/EØF 
om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-
direktivet) som ændret ved direktiv 97/11/EF).

For disse projekter skal medlemsstaterne fra sag til sag eller ved at fastsætte grænseværdier 
eller kriterier afgøre, om det pågældende projekt skal underkastes en 
miljøkonsekvensvurdering på grund af dets sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet 
på baggrund af de relevante udvælgelseskriterier, jf. direktivets bilag III.

I den foreliggende sag fastslog medlemsstaten (de kompetente myndigheder i Kassel, Hessen, 
Tyskland) på baggrund af en indledende vurdering, at projektet sandsynligvis ikke ville få 
væsentlige indvirkninger på miljøet. Projektet blev derfor ikke underlagt en 
miljøkonsekvensvurdering.

På baggrund af ovenstående kan Kommissionen ikke for indeværende påvise, at 
fællesskabslovgivningen er blevet overtrådt.

Kommissionen kan derfor ikke gribe ind i denne sag, da de bekymringer, som den 
aktionsgruppe, der har indgivet andragendet, giver udtryk for, vedrører forvaltningsakter og 
-procedurer, som udelukkende er omfattet af medlemsstaternes nationale lovgivning, altså i 
dette tilfælde Tyskland og de tyske delstater ("Länder"). Det foreslås ikke desto mindre, at 
andrageren benytter sig af de klagemuligheder, der er fastsat i den nationale lovgivning.

Luftkvalitet

Byen Kassel ligger i DEZFXX002A-luftkvalitetszonen, Ballungsraum II (Kassel). Af de 
officielle oplysninger, som den tyske kompetente myndighed har fremsendt til 
Kommissionen, fremgår det, at koncentrationerne af partiklen PM10 i denne zone i 2006 og 
2007 lå under både de grænseværdier (pr. år og pr. dag), der er fastsat i direktiv 1999/30/EF2

og i det nye luftkvalitetsdirektiv (2008/50/EF)3. Kommissionen er således ikke bekendt med 
aktuelle tilfælde af overskridelser i denne zone.

I denne situation pålægges medlemsstaterne i henhold til det nye luftkvalitetsdirektiv at 

                                               
1 EFT L 189 af 18.7.2002, s. 12-25.
2 EFT L 163 af 29.6.1999, s. 41.
3 EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1.
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opretholde niveauet for forurenede stoffer under grænseværdierne og bestræbe sig på at 
bevare den bedst mulige luftkvalitet, der er forenelig med bæredygtig udvikling.

Hvad angår nitrogendioxid (NO2), der er et andet forurenende stof, som forekommer i 
forbindelse med trafikrelaterede emissioner, træder de grænseværdier, der er fastsat i direktiv 
1999/30/EF og i direktiv 2008/50/EF, i kraft i 2010. I den zone, hvori Kassel er beliggende, 
har koncentrationerne af dette forurenende stof siden 2006 ligget over den årlige grænseværdi 
plus den tilladte tolerancemargen. Denne situation udgør på nuværende tidspunkt ikke et brud 
på direktiverne, men medfører pligten til at udarbejde og gennemføre en luftkvalitetsplan for 
at sikre, at grænseværdien nås inden fristen i 2010. Kommissionen foretager regelmæssigt en 
kontrol af nødvendigheden og tilstedeværelsen af luftkvalitetsplaner for alle de relevante 
zoner og vil som led i denne opfølgning bede de relevante tyske myndigheder om at oplyse, 
hvorvidt der er vedtaget en luftkvalitetsplan for den pågældende zone.

Med hensyn til virkningerne af en ny bygningsinfrastruktur langs Schönfelderstrasse er 
medlemsstaten ansvarlig for at vurdere, om den ekstra luftforurening som følge af den nye 
infrastruktur sandsynligvis vil forårsage en forværring af luftkvaliteten, og for at træffe 
passende foranstaltninger med henblik på at hindre en sådan forværring.

Konklusion

På grundlag af ovenstående og af de oplysninger, andragerne har fremlagt, er det ikke muligt 
på nuværende tidspunkt at påvise en potentiel overtrædelse af den relevante 
fællesskabslovgivning. Hvis andrageren fremsender yderligere oplysninger, der gør det muligt 
for Kommissionen at vurdere de ovenstående projekter i forhold til de ovenstående direktiver, 
kan Kommissionen undersøge sagen på ny."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 22. januar 2010.

"Siden Kommissionens tidligere meddelelse har andragerne rejst yderligere punkter og 
forespørgsler navnlig vedrørende støj- og konsekvensanalyser: 

Kommissionens bemærkninger er følgende: 

Støj

Ifølge direktiv 2002/49/EF1 vedrørende vurdering og styring af ekstern støj skal 
medlemsstaterne udarbejde støjkort i 2012 for byområder med over 100.000 indbyggere. Da 
byen Kassel har mere end 100.000 indbyggere (~194.000), vil den formentlig være omfattet 
af direktivet. Støjkort skal beskrive situationen med hensyn til støjforurening

Det betyder imidlertid ikke, at der ikke må opføres flere bygninger fra 2012. Da direktivet 
ikke fastsætter grænseværdier for støj på europæisk plan, overlades det til medlemsstaterne at 
beslutte, hvilke foranstaltninger der skal løse problemerne med støjforurening. 

Direktivet forpligter blot medlemsstaterne til at udarbejde kortene og rapportere rettidigt til 
Kommissionen. 

                                               
1 EFT L 189 af 18.7.2002, s. 12-26.
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Miljøkonsekvensvurdering

Kommissionens tidligere bemærkninger er stadig gældende. Byudviklingsprojekterne, som 
andragerne har beskrevet, hører under bilag II til VVM-direktivet1 og underlægges kun en 
vurdering af indvirkningen på miljøet, hvis de kompetente myndigheder beslutter det, hvad 
enten det sker på baggrund af en undersøgelse fra sag til sag eller ved at anvende 
grænseværdier eller kriterier fastlagt i den respektive nationale lovgivning i overensstemmelse 
med VVM-direktivet. 

Underopdelingen af et projekt i mindre dele med henblik på, at hver enkelt del skulle nå under 
grænseværdierne eller kriterierne og derfor være undtaget forpligtelsen om at gennemgå en 
VVM-procedure, ville ikke være i overensstemmelse med den reelle gennemførelse af den 
nationale lovgivning og VVM-direktivet.

Hvis andragerne mener, at forvaltningsakter og -procedurer, f.eks. opdeling af det oprindelige 
konstruktionsfelt i mindre byggeområdestykker, havde indflydelse på afgørelsen om ikke at 
foretage en miljøkonsekvensvurdering, bør andragerne som en prioritet bruge de muligheder 
og procedurer, der findes for at klage over sådanne beslutninger, under den tyske lovgivning. 

Luftkvalitet

Kommissionen fastholder sine tidligere bemærkninger. De seneste validerede og officielt 
rapporterede data for 2008 fra de tyske myndigheder viser, at koncentrationsniveauerne for 
PM10 i Kassel var tæt på grænseværdierne, men overskred dem ikke, og de vil formentlig 
heller ikke overskride dem i 2009. Der er dog en høj årlig koncentration af NO2, der gør 
overholdelse af værdierne i 2010 meget lidt sandsynlig for dette forurenende stof. 
Myndighederne forventes at overveje denne situation, når der findes yderligere kilder, men 
det er op til dem at beslutte, hvilke handlinger til fysisk planlægning og bekæmpelse der er 
mest hensigtsmæssige for at sikre overholdelse af luftkvalitetsstandarder i området.
Kommissionen vil overveje håndhævelsesforanstaltninger, der kan sikre overholdelse af 
grænseværdierne for NO2, hvis de aktuelle prognoser bekræftes af de validerede 
vurderingsdata for 2010. 

Konklusioner 

På grundlag af de tilgængelige oplysninger er det ikke muligt at påvise en overtrædelse af 
fællesskabslovgivningen."

                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40-48.


