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

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

11.5.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1524/2009 dėl triukšmo Zandėje, esančioje Vokietijos Žemutinės 
Saksonijos žemėje, kurią pateikė Vokietijos pilietis Jörg Beutz Wählergruppe 
Bahnumgehung Sande vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, Zandės miesto vietos tarybos narys, nurodo didelį savivaldybės gyventojų 
patiriamą triukšmą, kurį kelia intensyvus traukinių eismas aplinkkelyje, kuris naudojamas 
traukinių eismui kaip konteinerių terminalo projekto JadeWeserPort Vilhelmshafeno mieste 
dalis. Peticijos pateikėjas nurodo, kad Vokietijos valdžios institucijos nemanė, kad reikėtų 
imtis veiksmų siekiant apsaugoti vietos gyventojus nuo tokio didelio nepakeliamo triukšmo, 
todėl ragina Europos Parlamentą pasidomėti šia problema ir ištirti, ar dabartinė padėtis 
neprieštarauja šiam sektoriui taikomoms ES aplinkos nuostatoms.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

„Komisijos pastabos dėl peticijos.

Triukšmas
Direktyvoje 2002/49/EB1 reglamentuojamas aplinkos triukšmo įvertinimas ir valdymas. Visų 
pirma, direktyvoje valstybės narės įpareigojamos parengti didelių aglomeracijų, kuriose 
daugiau nei 250 000 gyventojų, taip pat svarbiausių oro uostų, svarbiausių kelių ir 

                                               
1 Darbotvarkė L 189, 2002 7 18, p. 12–25.
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geležinkelių, turinčių daugiau nei 60 000 keleivių kasmet, triukšmo žemėlapius. Be to, 
valstybės narės turėtų parengti triukšmo mažinimo veiksmų planus, kuriuose aptariamas 
triukšmo poveikis, tačiau tik valstybės narės turi teisę nustatyti patiriamo triukšmo ribas, nes 
Direktyvoje 2002/49/EB jos nenustatytos. Strateginius triukšmo žemėlapius reikėjo parengti 
iki 2007 m. birželio 30 d., o atitinkamus veiksmų planus reikėjo patvirtinti iki 2008 m. liepos 
18 d., konsultuojantis su visuomene ir jai dalyvaujant. 

Vadovaujantis Komisijos gauta atsakingų Vokietijos valdžios institucijų ataskaita ir remiantis 
direktyva, Zandės miestas1 nepriskirtas prie aglomeracijų pagal direktyvą ir nepatenka į 
veiklos, kuriai taikytinas žemėlapio sudarymas, sritį. Be to, traukinių keleivių skaičius 
mažesnis nei nustatyta 60 000 riba, taigi nėra reikalavimų parengti triukšmo žemėlapį. 
Ateityje, pastačius didelį konteinerių terminalą, ši padėtis galėtų pasikeisti. Bet kokiu atveju, 
jei būtų pažeista (dabar ar ateityje) Vokietijos nustatyta patiriamo triukšmo riba, susijusios 
Vokietijos valdžios institucijos būtų atsakingos už tai, nes Europos lygmeniu tokios ribos nėra 
nustatytos. 

Poveikio aplinkai vertinimas

Iš peticijos pateikėjo pateiktos informacijos matyti, kad pritarimo procedūra dėl konteinerių 
terminalo projekto JadeWeserPort, kuri apima poveikio aplinkai vertinimą ir viešąsias 
konsultacijas, dar nepradėta, taigi dar nesusitarta dėl planuojamos veiklos vykdymo. 

Išvados

Atsižvelgusi į šiuos veiksnius ir į peticijos pateikėjo pateiktą informaciją, Komisija nenustatė 
jokio galiojančių ES teisės aktų pažeidimo.“ 

                                               
1 Zandės savivaldybėje gyvena apie 9 000 gyventojų.


