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Θέμα: Αναφορά 1085/2007, του Axel Bandow, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη παραβίαση της οδηγίας 2002/49/ΕΚ σχετικά με την αξιολόγηση 
και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου

1. Περίληψη της αναφοράς

Παραπέμποντας στον περιβαλλοντικό άτλαντα για την πόλη του Βερολίνου, ο αναφέρων 
ισχυρίζεται ότι παραβιάζεται η οδηγία 2002/49/ΕΚ σχετικά με την αξιολόγηση και τη 
διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. Επισημαίνει ότι το αεροδρόμιο Schönefeld δεν 
περιλαμβάνεται στους χάρτες θορύβου και παραπέμπει σε απόσπασμα από την εφημερίδα 
Berliner Morgenpost, σύμφωνα με το οποίο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο όγκος της 
εναέριας κυκλοφορίας υπερβαίνει κατά πολύ τα ανώτατα όρια της ΕΕ. Τα στατιστικά 
στοιχεία που διαβιβάσθηκαν από τον αναφέροντα κάνουν λόγο για περισσότερες από 50 000 
πτήσεις ετησίως.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Μαρτίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Παραπέμποντας στον περιβαλλοντικό άτλαντα για την πόλη του Βερολίνου, ο αναφέρων 
ισχυρίζεται ότι παραβιάζεται η οδηγία 2002/49/ΕΚ σχετικά με την αξιολόγηση και τη 
διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. Επισημαίνει ότι το αεροδρόμιο Schönefeld δεν 
περιλαμβάνεται στους χάρτες θορύβου και παραπέμπει σε απόσπασμα από την εφημερίδα 
Berliner Morgenpost, σύμφωνα με το οποίο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο όγκος της 
εναέριας κυκλοφορίας υπερβαίνει κατά πολύ τα ανώτατα όρια της ΕΕ. Τα στατιστικά 
στοιχεία που διαβιβάσθηκαν από τον αναφέροντα κάνουν λόγο για περισσότερες από 50 000 
πτήσεις ετησίως.
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Η ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο
περιβάλλον είναι η οδηγία 2002/49/ΕΚ1. Αυτή η οδηγία εναποθέτει στη διακριτική ευχέρεια 
των κρατών μελών να αποφασίζουν για τις οριακές τιμές του θορύβου και για τα λοιπά μέτρα
που στοχεύουν στη μείωση του θορύβου. Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να
εκπονούν στρατηγικούς χάρτες θορύβου και σχέδια δράσης με στόχο τη διαχείριση του
θορύβου περιβάλλοντος. Οι στρατηγικοί χάρτες θορύβου έπρεπε να εκπονηθούν πριν από τις
30 Ιουνίου 2007, ενώ τα αντίστοιχα σχέδια δράσης έπρεπε να εγκριθούν κατόπιν
διαβούλευσης και συμμετοχής του κοινού πριν από τις 18 Ιουλίου 2008.

Σύμφωνα με την έκθεση που εστάλη στην Επιτροπή από την αρμόδια γερμανική αρχή το 
2005, το αεροδρόμιο Schonefeld δεν είχε σχεδιαστεί ως μεγάλο αεροδρόμιο κατά την έννοια 
της οδηγίας. Όσον αφορά την προθεσμία υποβολής της 30ής Ιουνίου 2007, οι χάρτες
θορύβου θα έπρεπε να περιγράφουν την κατάσταση θορύβου κατά το προηγούμενο
ημερολογιακό έτος, δηλαδή το 2006, παρότι η Γερμανία δεν έχει ακόμη υποβάλει χάρτες
θορύβου για τα γερμανικά αεροδρόμια. Λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που υπέβαλε ο
αναφέρων, το αεροδρόμιο θα μπορούσε, ωστόσο, να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της
οδηγίας. Εάν, όπως φαίνεται πιθανό, οι κινήσεις στο αεροδρόμιο υπερέβησαν το κατώτατο 
όριο (50 000 κινήσεις) το 2006, το αεροδρόμιο θα έπρεπε να έχει χαρτογραφηθεί.

Συμπεράσματα

Δεδομένων αυτών των στοιχείων και των πληροφοριών που διαβίβασε ο αναφέρων, 
χρειάζεται περαιτέρω έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υφίσταται πιθανή παραβίαση
της κοινοτικής νομοθεσίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ζητήσει από όλα τα κράτη μέλη
να παρέχουν ενημερωμένες πληροφορίες για τους χάρτες θορύβου, προκειμένου να
επαληθεύσει ότι πληρούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία. Επιπλέον, η
Επιτροπή έχει ζητήσει, ανεπίσημα, από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές να αποστείλουν
πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Μόλις τεθούν στη διάθεσή της τα δεδομένα, 
η Επιτροπή θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Η Επιτροπή θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή
Αναφορών για την εξέλιξη της υπόθεσης.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Απριλίου 2009.

Βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 1, της οδηγίας σχετικά με τον περιβαλλοντικό θόρυβο, τα 
κράτη μέλη όφειλαν έως τις 30 Ιουνίου 2005 να γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή τους 
μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρομικούς άξονες, αεροδρόμια και πολεοδομικά 
συγκροτήματα, εντός των επικρατειών τους. 

Επιπλέον, έως τις 30 Ιουνίου 2007, τα κράτη μέλη έπρεπε να εκπονήσουν χάρτες θορύβου 
που απεικονίζουν την κατάσταση που επικρατούσε το προηγούμενο έτος (2006) σε όλους 
τους μεγάλους οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες, τα μεγάλα αεροδρόμια και πολεοδομικά 
συγκροτήματα εντός των επικρατειών τους. Το αεροδρόμιο Schonefeld δεν 
συμπεριλαμβανόταν στην έκθεση2 που απέστειλαν οι γερμανικές αρχές στην Επιτροπή βάσει 

                                               
1 ΕΕ, L 189 της 18.7.2002, σ. 12-25.
2 Διατίθεται στον ιστότοπο CIRCA·
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/strategic_december&vm=detailed
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των απαιτήσεων του άρθρου 7 και του άρθρου 10 της οδηγίας 2002/49/ΕΚ1, σχετικά με την 
αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. 

Στην απάντησή της προς την Επιτροπή για το θέμα αυτό, η Γερμανία εξηγούσε ότι, κατά τη
γνώμη της, η προθεσμία της 30ής Ιουνίου 2007 μπορεί να ισχύει μόνον για τα αεροδρόμια 
που υπόκειντο σε υποχρεωτική γνωστοποίηση έως τις 30 Ιουνίου 2005. Με βάση τις κινήσεις
στο αεροδρόμιο κατά την έννοια της οδηγίας, το 2005 το αεροδρόμιο Schonefeld δεν 
χαρακτηριζόταν μεγάλο αεροδρόμιο. Κατά συνέπεια, δεν εκπονήθηκε χάρτης θορύβου σε
σχέση με την προθεσμία της 30ής Ιουνίου 2007. 

Ωστόσο, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι το 2006 (καθώς και το 2005) ο αριθμός των
κινήσεων αεροσκαφών υπερέβαινε το κατώτατο όριο. 

Από το άρθρο 7, παράγραφος 1, είναι σαφές ότι οι στρατηγικοί χάρτες θορύβου έπρεπε να
βασίζονται σε στοιχεία του 2006 και, κατά συνέπεια, η γνώμη της Επιτροπής είναι ότι οι 
στρατηγικοί χάρτες θορύβου που εκπονήθηκαν βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 1, θα 
έπρεπε να περιλαμβάνουν όλα τα πολεοδομικά συγκροτήματα, τους οδικούς άξονες, τους 
σιδηροδρομικούς άξονες και τα αεροδρόμια που υπερέβαιναν τα κατώτατα όρια το 2006. 
Κατά συνέπεια, θα έπρεπε να είχε εκπονηθεί χάρτης θορύβου για το αεροδρόμιο Schonefeld
πριν από την προθεσμία της 30ής Ιουνίου 2007. 

Η Επιτροπή θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι γερμανικές
αρχές θα εκπονήσουν χάρτη για το αεροδρόμιο Schonefeld το συντομότερο δυνατόν.
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1 ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σ. 12-26


