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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1085/2007, Axel Bandow, Saksan kansalainen, 
ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta annetun direktiivin 2002/49/EY 
väitetystä rikkomisesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä viittaa Berliinin kaupungista tehtyyn ympäristökarttaan ja väittää, että 
ympäristömelun arviointia ja hallintaa koskevaa direktiiviä 2002/49/EY on rikottu. Hän 
huomauttaa, että Schönefeldin lentokenttä on jätetty pois melukartoista, ja viittaa Berliner 
Morgenpost -lehdessä olleeseen kirjoitukseen, jonka mukaan tämä johtuisi siitä, että 
lentoliikenne on määrältään huomattavasti EU:n raja-arvot ylittävää. Vetoomuksen esittäjän 
toimittamien tilastojen mukaan lentoja on yli 50 000 vuodessa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 14. maaliskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä viittaa Berliinin kaupungista tehtyyn ympäristökarttaan ja väittää, että 
ympäristömelun arviointia ja hallintaa koskevaa direktiiviä 2002/49/EY on rikottu. Hän 
huomauttaa, että Schönefeldin lentokenttä on jätetty pois melukartoista, ja viittaa Berliner 
Morgenpost -lehdessä olleeseen kirjoitukseen, jonka mukaan tämä johtuisi siitä, että 
lentoliikenne on määrältään huomattavasti EU:n raja-arvot ylittävää. Vetoomuksen esittäjän 
toimittamien tilastojen mukaan lentoja on yli 50 000 vuodessa.

Ympäristön melun arviointiin ja hallintaan sovellettava yhteisön säännös on 
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direktiivi 2002/49/EY1. Direktiivissä jätetään jäsenvaltioiden harkintavaltaan päättää melun 
raja-arvoista ja muista toimista, joilla pyritään vähentämään melua. Direktiivi velvoittaa 
jäsenvaltiot laatimaan ympäristömelun hallintaan pyrkivät melukartat ja toimintasuunnitelmat. 
Strategiset melukartat oli laadittava 30. kesäkuuta 2007 mennessä, ja niitä vastaavat 
toimintasuunnitelmat oli määrä hyväksyä kansalaisten kuulemisen ja osallistumisen jälkeen 
18. heinäkuuta 2008 mennessä. 

Saksan asiasta vastaavat viranomaiset lähettivät vuonna 2005 komissiolle raportin, jonka 
mukaan Schönefeldin lentokenttää ei ole nimetty direktiivin tarkoittamaksi suureksi 
lentokentäksi. Mitä tulee kertomusten laatimista koskevaan määräaikaan eli 
30. kesäkuuta 2007, melukartoissa on kuvattava tilannetta, joka vallitsi alueella edellisenä 
kalenterivuonna eli vuonna 2006. Saksa ei tosin vielä ole toimittanut Saksan lentokenttiä 
koskevia melukarttoja. Vetoomuksen esittäjän toimittamien tietojen perusteella lentokenttä 
voisi kuitenkin kuulua direktiivin soveltamisalaan. Mikäli Schönefeldin lentokentän 
liikennetapahtumat vuonna 2006 ylittivät kynnysarvon (50 000 liikennetapahtumaa), siitä olisi 
pitänyt laatia melukartta. 

Päätelmät

Kun otetaan huomioon nämä seikat sekä vetoomuksen esittäjän ilmoittamat tiedot, komission 
on suoritettava lisätutkimuksia määritelläkseen, onko yhteisön lainsäädäntöä mahdollisesti 
rikottu. Euroopan komissio on jo pyytänyt kaikkia jäsenvaltioita toimittamaan ajantasalle 
saatettuja tietoja melukartoista, koska se haluaa varmistaa, että direktiivissä asetettuja 
velvollisuuksia noudatetaan. Komissio on myös esittänyt epävirallisen pyynnön Saksan 
toimivaltaisille viranomaisille, jotta nämä toimittaisivat tätä kyseistä asiaa koskevia tietoja. 
Tiedot saatuaan komissio ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin. Komissio ilmoittaa 
vetoomusvaliokunnalle asian etenemisestä.

4. Komission vastaus, saatu 24. huhtikuuta 2009

Ympäristömeludirektiivin 7 artiklan 1 kohdan nojalla jäsenvaltioiden oli ilmoitettava 
komissiolle alueellaan sijaitsevat tieliikenteen pääväylät, raideliikenteen pääväylät, suuret 
lentokentät ja suuret taajamat 30. kesäkuuta 2005 mennessä. 

Lisäksi jäsenvaltioiden oli laadittava 30. kesäkuuta 2007 mennessä melukartat tilanteesta, 
joka vallitsi edellisenä kalenterivuonna (2006) tieliikenteen pääväylillä, tärkeimmillä 
raideliikenneväylillä, suurimmilla lentokentillä ja suurimmissa taajamissa. Schönefeldin 
lentokenttä ei sisältynyt raporttiin2, jonka Saksan viranomaiset lähettivät ympäristömelun 
arvioinnista ja hallinnasta annetun direktiivin 2002/49/EY3 7 ja 10 artiklaan sisältyvien 
vaatimusten mukaisesti. 

Tätä asiaa käsittelevässä vastauksessaan komissiolle Saksa selitti, että sen käsityksen mukaan
melukarttoja koskevaa määräaikaa 30. kesäkuuta 2007 voidaan soveltaa vain niihin 
                                               
1 EYVL L 189, 18.7.2002, s. 12–26.
2 Saatavilla CIRCA-sivustolla osoitteessa 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/strategic_december&vm=detailed&sb=Title.
3 EYVL L 189, 18.7.2002, s. 12–26.
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lentokenttiin, jotka oli ilmoitettava 30. kesäkuuta 2005 mennessä. Direktiivissä tarkoitettujen 
liikennetapahtumien perusteella Schönefeldin lentokenttää ei nimetty suureksi lentokentäksi 
vuonna 2005. Näin ollen siitä ei ole laadittu melukarttaa 30. kesäkuuta 2007 mennessä. 

Viralliset tiedot kuitenkin osoittavat, että vuonna 2006 (ja myös vuonna 2005) kyseisen 
lentokentän liikennetapahtumien määrä ylitti kynnysarvon. 

Direktiivin 7 artiklan 1 kohdasta ilmenee, että strategisten melukarttojen on perustuttava 
vuoden 2006 tietoihin, joten komissio katsoo, että 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittujen
strategisten melukarttojen olisi käsitettävä kaikki taajamat, tieliikenteen väylät, 
raideliikenteen väylät ja lentokentät, joilla liikennemäärä ylitti kynnysarvon vuonna 2006. 
Schönefeldin lentokentästä olisi näin ollen pitänyt laatia melukartta määräaikaan eli 
30. kesäkuuta 2007 mennessä. 

Komissio toteuttaa asianmukaiset toimet varmistaakseen, että Saksan viranomaiset laativat 
melukartan Schönefeldin lentokentästä mahdollisimman pian.


