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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1614/2012, της B. M., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
πρόταση κανονισμού για τους λειτουργικούς περιορισμούς σε συνάρτηση με 
τον προκαλούμενο θόρυβο στους αερολιμένες της ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποσύρει την πρόταση κανονισμού 
(COM(2011) 828) για την καθιέρωση των κανόνων και διαδικασιών για τη θέσπιση 
λειτουργικών περιορισμών σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο στους αερολιμένες 
της Ένωσης. Ζητεί τη γενική απαγόρευση των νυχτερινών πτήσεων (μεταξύ 22:00 και 06:00) 
για όλους τους αερολιμένες που βρίσκονται σε περιοχές όπου οι κάτοικοι εκτίθενται σε 
όχληση από τον θόρυβο. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, αυτό δεν συνεπάγεται απώλεια 
θέσεων απασχόλησης ή οικονομικές ζημίες διότι οι εν λόγω πτήσεις μπορούν να 
πραγματοποιηθούν και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η αναφέρουσα θεωρεί ότι η υγεία των 
ατόμων είναι πιο σημαντική από τα κέρδη που επιτυγχάνονται δια της επιμελητείας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2013

Η αεροπλοΐα αποτελεί βιομηχανία παγκόσμιας εμβέλειας που χρειάζεται να λειτουργεί 
νυχθημερόν προκειμένου να εξασφαλίζονται οι συνδέσεις. Η λειτουργία αυτή δημιουργεί
ευημερία για την ευρύτερη περιοχή και πολλές εταιρείες στην ίδια που βασίζονται στις 
τακτικές και αξιόπιστες αεροπορικές υπηρεσίες. Η λειτουργία των αεροσκαφών παράγει 
αναπόφευκτα κάποιο βαθμό ηχορύπανσης όπως επίσης είναι αναπόφευκτη και η υψηλότερη 
ηχορύπανση κατά τη διάρκεια της νύκτας. Για το λόγο αυτό, οι εθνικές αρχές είναι εκείνες
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που αξιολογούν την κατάσταση σε σχέση με το θόρυβο και αποφασίζουν τα
αποτελεσματικότερα από πλευράς κόστους μέτρα προκειμένου να μετριάζεται ο υπερβολικός 
θόρυβος κατά περίπτωση.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενέκρινε μια πρόταση (COM (2011) 828), που απλοποιεί τη 
διαδικασία αξιολόγησης του θορύβου και επιτρέπει στις εθνικές αρχές να αξιολογούν 
καλύτερα την κατάσταση του θορύβου γύρω από το αεροδρόμιο. Οι πολίτες που διαβιούν
στην περιοχή του αεροδρομίου θα πρέπει να ενημερώνονται και να ζητείται η γνώμη τους στο
πλαίσιο της διαδικασίας αυτής. Σκοπός της πρότασης είναι επίσης η καλύτερη σύνδεση της
διαδικασίας αυτής αξιολόγησης του θορύβου και της οδηγίας για τον περιβαλλοντικό 
θόρυβο1 που παρέχει προστασία σε σχέση με όλες τις μορφές του περιβαλλοντικού θορύβου, 
συμπεριλαμβανομένου και του θορύβου από την εναέρια κυκλοφορία.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δεν προτίθεται να αποσύρει την πρότασή της και θα εξακολουθήσει να
υποστηρίζει τη Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της νομοθετικής
διαδικασίας για την έγκρισή της.

                                               
1 Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με την 
αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου (ΕΕ L189/12 της 18.07.2002)


