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Комисия по петиции

11.5.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1524/2009, внесена от Jörg Beutz, с германско гражданство, от 
името на „Wählergruppe Bahnumgehung Sande“, относно шумовото 
замърсяване в град Sande в германската провинция Долна Саксония

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е член на общинския съвет на град Sande, привлича 
внимание върху силното шумово замърсяване, на което е изложено населението на 
общината в резултат на интензивния железопътен трафик по околовръстния път, 
използван за железопътен транспорт като част от проекта за терминал за контейнерни 
превози „JadeWeserPort“ във Wilhelmshafen. Вносителят на петицията посочва, че 
германските органи не са намерили за необходимо да се намесят, за да защитят 
местното население от това недопустимо шумово замърсяване и затова призовава 
Европейския парламент да разгледа въпроса и да проучи дали съществуващото 
положение съответства на действащите екологични разпоредби на ЕС в този сектор.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

Забележки на Комисията относно петицията

Шум
Директива 2002/49/ЕО1 регламентира оценката и управлението на шума в околната 
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среда. На първо място, директивата задължава държавите-членки да изготвят карти на 
шума за големите агломерации с над 250 хиляди жители, както и за главните летища, 
главните пътища и главните жп линии, чийто трафик превишава 60 хиляди 
преминавания на влакове годишно. Освен това, държавите-членки следва да изготвят 
планове за действие за шума по отношение на излагането на въздействието на шум, 
като обаче те по своя преценка решават дали да определят свои собствени норми за 
излагане на въздействието на шум, тъй като такива не са предвидени в Директива 
2002/49/ЕО. Стратегическите карти на шума трябваше да бъдат изготвени преди 30 юни 
2007 г., а съответните планове за действие трябваше да бъдат приети преди 18 юли 
2008 г. след допитване и участие на обществеността.

Според доклада, който Комисията получи от отговорните германски органи, град 
Sande1 не е определен като агломерация по смисъла на Директивата и не попада в 
обхвата на дейностите по изготвянето на карта на шума. Освен това, броят на 
преминаванията на влакове е под прага от 60 хиляди, така че няма изискване за 
изготвяне на карта на шума. Това положение би могло да се промени в бъдеще с 
изграждането на голям терминал за контейнерни превози. При всички случаи, ако (сега 
или в бъдеще) е налице нарушение на германските норми на излагане на въздействието 
на шум, тяхното прилагане остава отговорност на съответните органи в Германия, тъй 
като на равнището на ЕС такива норми няма.

Оценка на въздействието върху околната среда

От предоставената от вносителя информация изглежда, че процедурата на одобрение на 
проекта за терминал за контейнерни превози „JadeWeserPort“, която включва оценка на 
въздействието върху околната среда и допитване до обществеността, все още не е 
започнала и следователно не е издадено никакво разрешение за предприемачески 
дейности.

Заключения
Предвид горното и предвид информацията, предоставена от вносителя на петицията, 
Комисията не може да установи никакво нарушение на действащото законодателство 
на ЕС.

                                               
1 Община Sande има около 9000 жители.


