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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1524/2009, ko Wählergruppe Bahnumgehung Sande vārdā 
iesniedza Vācijas valstspiederīgais Jörg Beutz, par trokšņa piesārņojumu Sandē, 
Vācijas Lejassaksijas zemē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir Sandes pilsētas vietējās padomes deputāts, norāda uz būtisku 
trokšņa piesārņojumu, kam ir pakļauti pašvaldības iedzīvotāji sakarā ar intensīvo vilcienu 
satiksmi apvedceļā, ko izmanto dzelzceļa satiksmei kā daļu no konteineru termināla projekta 
JadeWeserPort Vilhelmshāfenē. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Vācijas varas iestādes 
nav uzskatījušas par vajadzīgu iejaukties, lai aizsargātu vietējos iedzīvotājus no šāda 
nepieņemama trokšņa piesārņojuma, un tādēļ lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu un 
izvērtēt, vai pastāvošā situācija atbilst spēkā esošajiem vides tiesību aktiem šajā jomā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 29. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

„Ar Direktīvu 2002/49/EK1 tiek regulēta vides trokšņa novērtēšana un pārvaldība. Pirmkārt, 
Direktīvā ir noteikta prasība dalībvalstīm sagatavot trokšņu kartes lielām aglomerācijām ar 
vairāk nekā 250 000 iedzīvotāju, kā arī lielākajām lidostām, autoceļiem un lielākajiem 
dzelzceļiem, kur vilcienu pārvadājumu skaits gadā pārsniedz 60 000. Turklāt dalībvalstīm 
jāsagatavo trokšņu rīcības plāns, lai ierobežotu trokšņu ietekmi, tomēr dalībvalstis drīkst pašas 
noteikt savus trokšņa ietekmes ierobežojumus, jo tādi nav noteikti Direktīvā 2002/49/EK. 

                                               
1 Darba kārtība L 189, 18.7.2002., 12.–25. lpp.
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Līdz 2007. gada 30. jūnijam bija jāizstrādā stratēģiskās trokšņa kartes, kā arī līdz 2008. gada 
18. jūlijam bija jāpieņem atbilstoši rīcības plāni pēc apspriešanās ar sabiedrību un ar tās 
piedalīšanos. 
Ziņojumā, ko Komisija saņēma no atbildīgajām Vācijas varas iestādēm, norādīts, ka Sande 
pilsēta1 nav noteikta kā aglomerācija direktīvas izpratnē un uz to neattiecas trokšņu kartes 
plānojums. Turklāt vilcienu pārvadājumu skaits ir mazāks par noteiktajiem 60 000, un tādēļ 
šajā gadījumā nepastāv prasība izstrādāt trokšņu karti. Nākotnē situācija varētu mainīties 
sakarā ar apjomīgas konteineru stacijas būvniecību. Jebkurā gadījumā sodu piemērošana par 
Vācijas trokšņu ietekmes ierobežojumu pārkāpumiem (šobrīd vai turpmāk) paliks attiecīgo 
Vācijas varas iestāžu kompetencē, jo ES līmenī nav noteikti šādi ierobežojumi.

Ietekmes uz vidi novērtējums

Pēc lūgumraksta iesniedzēja sniegtās informācijas var spriest, ka konteineru termināla 
projekta „JadeWeserPort” apstiprināšanas procedūra, kas ietver ietekmes uz vidi novērtējumu 
un sabiedrisko apspriešanu, nav vēl sākusies un būvniecības atļauja tādēļ nav izsniegta.

Secinājumi

Ņemot vērā šos faktorus un lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, Komisija 
nekonstatēja spēkā esošo ES tiesību aktu pārkāpumus.”

                                               
1 Sandes pašvaldībā ir apmēram 9000 iedzīvotāju.


