
CM\816778EL.doc PE441.346v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

11.5.2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1524/2009, του Jörg Beutz, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Wählergruppe Bahnumgehung Sande», σχετικά με την ηχορρύπανση στην 
πόλη Sande του γερμανικού κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι μέλος του τοπικού συμβουλίου της πόλης Sande, παραπέμπει 
στην έντονη ηχορρύπανση στην οποία εκτίθεται ο πληθυσμός του δήμου ως αποτέλεσμα της 
μεγάλης σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στην παρακαμπτήρια οδό σιδηροδρομικής 
κυκλοφορίας που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του έργου κατασκευής του τερματικού 
σταθμού εμπορευματοκιβωτίων «JadeWeserPort» στο Wilhelmshafen. Ο αναφέρων 
επισημαίνει ότι οι γερμανικές αρχές δεν έκριναν αναγκαίο να μεσολαβήσουν για να 
προστατεύσουν τον τοπικό πληθυσμό από αυτού του είδους την ανεπίτρεπτη ηχορρύπανση 
και ως εκ τούτου καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασχοληθεί με το ζήτημα και να 
εξετάσει κατά πόσον η υπάρχουσα κατάσταση συνάδει με τις ισχύουσες διατάξεις της ΕΕ για 
το περιβάλλον όσον αφορά τον συγκεκριμένο τομέα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά
Θόρυβος
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Η οδηγία 2002/49/EΚ1 διέπει την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού 
θορύβου. Κατά πρώτον, η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν χάρτες θορύβου 
για μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα με περισσότερους από 250.000 κατοίκους, καθώς και 
για μεγάλα αεροδρόμια, μεγάλους οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες όπου διακινούνται 
άνω των 60.000 συρμών ετησίως. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να εκπονήσουν σχέδια 
δράσης θορύβου προκειμένου να αντιμετωπίσουν την έκθεση στον θόρυβο, αλλά τα κράτη 
μέλη έχουν την ευχέρεια να καθορίσουν τα δικά τους όρια έκθεσης στον θόρυβο, καθώς η
οδηγία 2002/49/EΚ δεν θεσπίζει κάποιο όριο. Οι στρατηγικοί χάρτες θορύβου έπρεπε να 
καταρτιστούν πριν από τις 30 Ιουνίου 2007, ενώ τα αντίστοιχα σχέδια δράσης έπρεπε να 
εγκριθούν πριν από τις 18 Ιουλίου 2008, κατόπιν διαβούλευσης και συμμετοχής του κοινού. 

Σύμφωνα με την έκθεση την οποία έλαβε η Επιτροπή από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές, η 
πόλη Sande2 δεν είχε χαρακτηριστεί πολεοδομικό συγκρότημα κατά την έννοια της οδηγίας 
και δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της άσκησης χαρτογράφησης. Επιπλέον, ο αριθμός των 
διακινούμενων συρμών βρίσκεται κάτω από το όριο των 60.000 και κατά συνέπεια δεν 
υφίσταται υποχρέωση κατάρτισης χάρτη θορύβου. Αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να 
αλλάξει στο μέλλον με την κατασκευή ενός μεγάλου τερματικού σταθμού 
εμπορευματοκιβωτίων. Σε κάθε περίπτωση, εάν υπάρξει (σήμερα ή στο μέλλον) παραβίαση 
γερμανικού ορίου έκθεσης στον θόρυβο, η εφαρμογή θα παρέμενε αρμοδιότητα των 
αρμόδιων αρχών της Γερμανίας, καθώς δεν υφίστανται τέτοια όρια σε επίπεδο ΕΕ.

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Από τις πληροφορίες του αναφέροντος καταδεικνύεται ότι η διαδικασία έγκρισης του έργου 
κατασκευής του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων «JadeWeserPort», το οποίο 
περιλαμβάνει εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δημόσια διαβούλευση, δεν έχει 
ξεκινήσει ακόμα και, κατά συνέπεια, δεν έχει χορηγηθεί άδεια για το έργο.

Συμπεράσματα

Υπό το πρίσμα αυτών των στοιχείων και υπό το πρίσμα των πληροφοριών που παρέσχε ο 
αναφέρων, η Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει καμία παραβίαση της υφιστάμενης 
νομοθεσίας της ΕΕ. 

                                               
1 ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σ. 12-25.
2 Ο πληθυσμός του δήμου Sande ανέρχεται περίπου σε 9.000 κατοίκους.


