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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Jörg Beutz, német állampolgár által a „Wählergruppe Bahnumgehung 
Sande” („a Sande vasúti elkerülő pályáért választási csoport”) nevében 
benyújtott, 1524/2009. számú petíció az Alsó-Szászország német szövetségi 
államban található Sande városban tapasztalható zajszennyezésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki Sande város önkormányzati képviselő-testületének tagja, felhívja a 
figyelmet a súlyos zajszennyezésre, amelyet a város közigazgatási területén a lakosságnak 
kell elszenvednie az intenzív vonatforgalom miatt, amely a wilhelmshafeni „JadeWeserPort” 
konténerterminál-projekt keretében a vasúti forgalom lebonyolításához használt elkerülő 
vasúti pályán jelentkezik. A petíció benyújtója rámutat, hogy a német hatóságok nem tartották 
szükségesnek intézkedések meghozatalát és a helyi lakosság megvédést ezzel az 
elfogadhatatlan zajszennyezéssel szemben, és ezért az Európai Parlamentet intézkedések 
meghozatalára és annak vizsgálatára kéri, hogy ez a helyzet összhangban áll-e az Európai 
Unió e területen hatályos jogi aktusaival.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 29. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban
Zajterhelés
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A környezeti zaj értékelése és kezelése tekintetében a 2002/49/EK irányelv1 irányadó. Először 
is az irányelv zajtérkép készítését írja elő a tagállamok számára a 250 000-nél több lakost 
számláló agglomerációkra, a fontosabb repülőterekre, a fontosabb közutakra, valamint az éves 
szinten 60 000 szerelvénynél többet áteresztő fontosabb vasútvonalakra vonatkozóan. 
Ezenkívül a tagállamoknak cselekvési tervet kell kidolgozniuk a zajnak való kitettség 
kezelésére, ugyanakkor maguk dönthetnek arról, hogy a zajnak való kitettség tekintetében 
megállapítanak-e saját határértékeket, tekintve, hogy a 2002/49/EK irányelv nem ír ilyet elő. 
A stratégiai zajtérképeket 2007. június 30-ig kellett összeállítani, míg a kapcsolódó cselekvési 
terveket a nyilvánosság bevonásával és a velük folytatott konzultációt követően 2008. július 
18-ig kellett elfogadni. 

Az illetékes német hatóságok által a Bizottsághoz benyújtott jelentésből megállapítható, hogy 
Sande város nem minősül az irányelv szerinti agglomerációnak, tehát esetében nem kell 
zajtérképet készíteni2. Ezenkívül a vasúti szerelvények száma nem éri el a 60 000-es 
küszöbértéket, tehát nem szükséges zajtérképet készíteni. Ez a helyzet a jövőben 
megváltozhat, amikor megépül egy nagy konténerdepó. Mindenesetre, ha (most vagy a 
jövőben) megsértik a zajra vonatkozó németországi határértéket, az illetékes német 
hatóságokra hárul a határértékek betartatásának feladata, mivel uniós szinten nem határoztak 
meg ilyen határértékeket.

Környezeti hatásvizsgálat

A petíció benyújtója által adott tájékoztatás alapján úgy tűnik, hogy a „JadeWeserPort” 
konténerterminál-projekt jóváhagyási eljárása, amely magában foglalja a környezeti 
hatásvizsgálatot és a nyilvános konzultációt, még nem kezdődött meg, tehát még nem adták ki 
az engedélyt.

Következtetések 
Tekintettel a fentiekre és figyelembe véve a petíció benyújtója által adott tájékoztatást, a 
Bizottság nem talált a hatályos uniós jogszabályok megsértésére utaló jelet. 

                                               
1 HL L 189., 2002.7.18., 12–25. o.
2 A városnak kb. 9 000 lakosa van.


