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Comisia pentru petiții

11.05.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref: Petiția nr. 1524/2009, adresată de Jörg Beutz, de cetățenie germană, în 
numele grupului de alegători „Wählergruppe Bahnumgehung Sande”, 
privind poluarea fonică din Sande, oraș situat în landul german Saxonia 
Inferioară

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care este membru al consiliului municipal din orașul Sande, face referire la 
poluarea fonică gravă la care este supusă populația din zonă, ca urmare a traficului feroviar 
intens din zona de deviere, folosită ca rută feroviară în cadrul proiectului de construire al 
terminalului de containere „JadeWeserPort” din Wilhelmshafen. Petiționarul subliniază faptul 
că autoritățile germane nu consideră că este necesar să intervină pentru a proteja populația 
locală împotriva poluării fonice inacceptabile și prin urmare, acesta solicită Parlamentului 
European să intervină și să dovedească faptul că situația existentă respectă actuala legislație 
comunitară de mediu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

Observațiile Comisiei cu privire la petiție 

Zgomot
Directiva 2002/49/CE1 reglementează evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental. În 

                                               
1 Agenda L 189, 18.07.2002, p. 12-25.
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primă instanță, Directiva impune statelor membre să stabilească hărți acustice pentru marile 
aglomerații cu peste 250 000 de locuitori, precum și pentru aeroporturi, căi rutiere și feroviare 
majore cu peste 60 000 de trenuri de pasageri pe an. În plus, statele membre ar trebui să 
stabilească planuri de acțiune pentru a aborda expunerea la zgomot, dar statele membre au 
libertatea de a-și stabili propriile limite de zgomot, având în vedere că acestea nu sunt 
prevăzute în Directiva 2002/49/CE. Hărțile strategice de zgomot trebuiau să fie elaborate 
înainte de 30 iunie 2007, iar planurile de acțiune corespunzătoare trebuiau adoptate înainte de 
18 iulie 2008 în urma unei consultări și a unei participări a publicului. 

Ca urmare a raportului pe care l-a primit Comisia din partea autorităților germane 
responsabile, orașul Sande1 nu a fost desemnat drept o aglomerație în sensul Directivei și nu 
intră în sfera de aplicare a exercițiului de cartografiere. În plus, numărul de trenuri de pasageri 
este sub pragul de 60 000, astfel că nu este necesară elaborarea unei hărți acustice. Această 
situație se poate schimba odată cu construirea unui depou mare pentru containere. În orice 
caz, dacă ar exista (în prezent sau în viitor) o încălcare a unei limite germane de expunere la 
zgomot, aceasta ar rămâne responsabilitatea autorităților germane relevante, întrucât la nivel 
comunitar nu există astfel de limite.

Evaluarea impactului asupra mediului

Din informațiile furnizate de petiționar, se pare că procedura de aprobare a proiectului 
terminalului de containere „JadeWeserPort”, care include o evaluare a impactului asupra 
mediului și o consultare publică, nu a demarat încă și, prin urmare, nu s-a emis nicio
autorizație de dezvoltare.

Concluzii 
Având în vedere aceste elemente și având în vedere informațiile comunicate de petiționar, 
Comisia nu a putut identifica nicio încălcare a legislației existente UE. 

                                               
1 Municipalitatea Sande are aproximativ 90 000 de locuitori.


