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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1524/2009, którą złożył Jörg Beutz (Niemcy) w imieniu 
„Wählergruppe Bahnumgehung Sande”, w sprawie zanieczyszczenia 
hałasem w Sande w niemieckim kraju związkowym Dolna Saksonia

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest członkiem rady lokalnej w mieście Sande, odnosi się 
do poważnego zanieczyszczenia hałasem, na które ludność rzeczonej gminy jest narażona 
w wyniku intensywnego ruchu kolejowego na objeździe wykorzystywanym do tego ruchu 
w ramach projektu utworzenia terminalu kontenerowego „JadeWeserPort” w Wilhelmshafen. 
Składający petycję zaznacza, że władze niemieckie nie uznały za konieczne podjęcia działań 
zmierzających do ochrony miejscowej ludności przed tak niedopuszczalnym 
zanieczyszczeniem hałasem, i dlatego wzywa Parlament Europejski do zajęcia się tą sprawą 
i zbadania, czy zaistniała sytuacja jest zgodna z unijnymi przepisami środowiskowymi 
obowiązującymi w tym sektorze.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Hałas
Dyrektywa 2002/49/WE1 reguluje ocenę i zarządzanie hałasem w środowisku. Po pierwsze

                                               
1 Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 12–25.
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w dyrektywie obliguje się państwa członkowskie do przygotowania map hałasu dla dużych 
aglomeracji o liczbie mieszkańców ponad 250 000, jak również dla głównych lotnisk, 
głównych dróg i głównych linii kolejowych o obciążeniu ruchem ponad 60 000 przejazdów 
składów pociągów rocznie. Ponadto państwa członkowskie powinny przygotować plany 
działań dotyczące hałasu, aby podjąć kwestię narażenia na hałas, przy czym mają one 
swobodę w zakresie ustalania własnych limitów narażenia na hałas, ponieważ limity takie nie 
są zapisane w dyrektywie 2002/49/WE. Strategiczne mapy hałasu powinny były zostać 
sporządzone do dnia 30 czerwca 2007 r., natomiast odnośne plany działań powinny były 
zostać przyjęte do dnia 18 lipca 2008 r., po konsultacjach społecznych i po umożliwieniu 
udziału społeczeństwa.

Po tym jak Komisja otrzymała sprawozdanie od właściwych władz niemieckich, miasto 
Sande1 nie zostało wyznaczone jako aglomeracja w rozumieniu dyrektywy i nie wchodzi 
w zakres działań polegających na sporządzaniu map. Ponadto liczba przejazdów składów 
pociągów jest poniżej progu 60 000, a zatem nie ma zastosowania wymóg opracowania mapy 
hałasu. Sytuacja ta może ulec zmianie w przyszłości wraz z budową dużego składu 
kontenerowego. W każdym razie jeżeli dojdzie (obecnie lub w przyszłości) do naruszenia 
niemieckiego limitu narażenia na hałas, kwestia wdrażania pozostanie w gestii właściwych 
władz krajowych w Niemczech, ponieważ limity takie nie istnieją na szczeblu UE.

Ocena oddziaływania na środowisko

Z informacji przekazanych przez składającego petycję wynika, że nie rozpoczęła się jeszcze 
procedura zatwierdzania przedsięwzięcia utworzenia terminalu kontenerowego 
„JadeWeserPort”, która obejmuje ocenę oddziaływania na środowisko i konsultacje 
społeczne, a zatem nie wydano zezwolenia na inwestycję.

Wnioski
W świetle tych danych oraz informacji przekazanych przez składającego petycję Komisja nie 
może stwierdzić żadnego naruszenia obowiązującego prawodawstwa UE.

                                               
1 Gmina Sande liczy około 9000 mieszkańców.


