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"Wählergruppe Bahnumgehung Sande", om støjforurening i Sande i den tyske 
forbundsstat Niedersachsen

1. Sammendrag

Andrageren, der er medlem af kommunalbestyrelsen i byen Sande, henviser til den alvorlige 
støjforurening, som befolkningen i kommunen udsættes for som følge af den intensive 
togtrafik på den omkørsel, der anvendes for jernbanetrafik inden for rammerne af 
containerterminalprojektet "JadeWeserPort" i Wilhelmshafen. Andrageren påpeger, at de 
tyske myndigheder ikke har fundet det nødvendigt at gribe ind og beskytte lokalbefolkningen 
mod denne uacceptable støjforurening, og han anmoder derfor Europa-Parlamentet om at tage 
sagen op og efterprøve, om den eksisterende situation er i overensstemmelse med EU's på 
området gældende miljøbestemmelser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010.

"Kommissionens bemærkninger til andragendet 
Støj
Direktivet 2002/49/EF1 vedrører vurdering og styring af ekstern støj. I første omgang 
forpligter direktivet medlemsstaterne til at udarbejde støjkort for store byområder med over 

                                               
1 EFT L 189 af 18.7.2002, s. 12-25.
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250.000 indbyggere samt alle større lufthavne, større veje og større jernbaner med mere end 
60.000 togpassagerer om året.  Endvidere bør medlemsstaterne udarbejde støjhandlingsplaner 
for at løse problemer med udsættelsen for støj, men medlemsstaterne har skønsmæssige 
beføjelser til at bestemme, hvorvidt de ønsker at fastsætte deres egne grænseværdier for 
udsættelsen for støj, eftersom der ikke er foreskrevet nogen i direktiv 2002/49/EF. De 
strategiske støjkort skulle udarbejdes senest den 30. juni 2007, mens de tilsvarende 
handlingsplaner skulle vedtages senest den 18. juli 2008 efter en høring og deltagelse af 
offentligheden. 

Efter rapporten, som Kommissionen modtog fra de ansvarlige tyske myndigheder i 2005, blev 
byen Sande1 ikke udpeget som et byområde i henhold til direktivet og er ikke omfattet af 
kortlægningen. Desuden ligger antallet af togpassagerer under grænsen på 60.000, og der er 
derfor ikke krav om udarbejdelse af et støjkort. Denne situation kan ændre sig i fremtiden i 
forbindelse med opførelsen af et større containerdepot. Under alle omstændigheder gælder 
det, at hvis der (nu eller i fremtiden) skulle ske en overtrædelse af en tysk grænseværdi for 
udsættelsen for støj, henhører dette under de relevante tyske myndigheders ansvarområde, 
eftersom der ikke findes sådanne grænseværdier på EU-plan.

Miljøkonsekvensvurdering

Det fremgår af andragerens oplysninger, at godkendelsesproceduren for 
containerterminalprojektet "JadeWeserPort", som omfatter en miljøkonsekvensvurdering og 
en offentlig høring, endnu ikke er påbegyndt, og der er derfor endnu ikke blevet udstedt nogen 
byggetilladelse.

Konklusioner 
På grundlag af ovenstående og oplysningerne fra andrageren kan Kommissionen ikke påvise 
en overtrædelse af fællesskabslovgivningen."

                                               
1 Sande kommune har ca. 9000 indbyggere.


