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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0246/2011 του Heiko Lewerenz, (γερμανικής ιθαγένειας), σχετικά με
αντίθεση σε απόφαση παροχής χρηματοδότησης με πόρους της ΕΕ στο Αμβούργο

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αρχές του Αμβούργου σκοπεύουν να εκτρέψουν την οδό Wilhelmsburger Reichsstrasse, 
ώστε να διέρχεται από μη χρησιμοποιούμενη σιδηροδρομική γραμμή. Κατά συνέπεια, το
σχέδιο προβλέπει εκτενείς εργασίες για την προστασία του Wilhelmsburg από τον θόρυβο. Οι
πληροφορίες αυτές προέρχονται από τα έγγραφα που διατίθενται στο διαδίκτυο, και είναι
ανοιχτά σε δημόσια διαβούλευση. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το δικό του τμήμα της πόλης, 
το Kirchdorf, θα εκτεθεί, ως αποτέλεσμα, σε περισσότερο θόρυβο και ότι τα έργα είναι
άσκοπα. Ισχυρίζεται ότι για τα σχέδια προβλέπονται πόροι της ΕΕ και ζητεί από το 
Κοινοβούλιο να σταματήσει τη χρήση τέτοιου είδους πόρων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 31 Μαΐου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011

H οδηγία 2002/49/EΚ1 για τον περιβαλλοντικό θόρυβο υποχρεώνει τα κράτη μέλη να 
καθορίσουν στρατηγικούς χάρτες θορύβου για πολεοδομικά συγκροτήματα με περισσότερους 
από 250.000 κατοίκους και σε δεύτερη φάση να καταρτίσουν σχέδια δράσης για τους 
χαρτογραφημένους οικισμούς. Τα σχέδια αυτά, σύμφωνα με την οδηγία, θα πρέπει να
αποβλέπουν επίσης στην προστασία των ήσυχων περιοχών από την αύξηση του θορύβου. Τα
μέτρα που λαμβάνονται στα πλαίσια των σχεδίων επαφίενται στη διακριτική ευχέρεια των
                                               
1 ΕΕ L 189, 18.7.2002, σ.12.
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αρμοδίων αρχών και επιπλέον ο ορισμός της ήσυχης περιοχής πολεοδομικού συγκροτήματος 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο
στρατηγικός χάρτης θορύβου και το σχέδιο δράσης έχουν καθορισθεί για την πόλη του
Αμβούργου όπως απαιτείται από την οδηγία. Σύμφωνα με την οδηγία 2002/49/EΚ, 
πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με το κοινό σχετικά με την πρόταση για το σχέδιο δράσης
και του δόθηκε η ευκαιρία να συμμετάσχει στην προετοιμασία του εν λόγω σχεδίου δράσης.

Βάσει των πληροφοριών που παρέσχε ο αναφέρων δεν διαπιστώνεται παραβίαση της οδηγίας
2002/49/ΕΚ.


