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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1085/2007, adresată de Axel Bandow, de cetăţenie germană, privind o 
presupusă încălcare a Directivei 2002/49/CE privind evaluarea şi gestiunea 
zgomotului ambiental

1. Rezumatul petiţiei

Referindu-se la atlasul de mediu al oraşului Berlin, petiţionarul presupune că Directiva 
2002/49/CE privind evaluarea şi gestiunea zgomotului ambiental este încălcată. Petiţionarul 
arată că aeroportul Schönefeld este exclus din hărţile acustice şi menţionează un citat din 
Berliner Morgenpost care afirmă că aceasta se întâmplă deoarece volumul traficului aerian
depăşeşte plafonul admis în UE cu o marjă considerabilă. Statistica înaintată de petiţionar 
indică peste 50 000 de zboruri anual.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 martie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008

Referindu-se la atlasul de mediu al oraşului Berlin, petiţionarul presupune că Directiva 
2002/49/CE privind evaluarea şi gestiunea zgomotului ambiental este încălcată. Petiţionarul 
arată că aeroportul Schönefeld este exclus din hărţile acustice şi menţionează un citat din 
Berliner Morgenpost care afirmă că aceasta se întâmplă deoarece volumul traficului aerian 
depăşeşte plafonul admis în UE cu o marjă considerabilă. Statistica înaintată de petiţionar 
indică peste 50 000 de zboruri anual.

Legislaţia comunitară aplicabilă în ceea ce priveşte evaluarea şi gestionarea zgomotului din 



PE415.063v02-00 2/3 CM\782467RO.doc

RO

mediu este Directiva 2002/49/CE1. Directiva stipulează că statele membre sunt cele care pot 
stabili valorile limită pentru zgomot şi alte măsuri care vizează reducerea acestuia. Conform 
directivei, statele membre trebuie să întocmească hărţi acustice specifice şi planuri de acţiune 
privind gestionarea zgomotului ambiental. Hărţile acustice strategice trebuiau întocmite până 
la 30 iunie 2007, în timp de planurile de acţiune corespunzătoare trebuiau adoptate, după 
consultarea şi participarea publicului, înainte de 18 iulie 2008.

Ca urmare a raportului trimis Comisiei în 2005 de către autorităţile germane responsabile, 
aeroportul Schönefeld nu a fost conceput ca fiind un aeroport de dimensiuni mari în sensul 
directivei. În ceea ce priveşte termenul limită raportat de 30 iunie 2007, hărţile acustice 
trebuie să descrie situaţia acustică în anul calendaristic precedent, şi anume 2006, deşi 
Germania trebuie încă să raporteze hărţile acustice ale aeroporturilor germane. Având în 
vedere informaţiile furnizate de către petiţionar aeroportul poate, cu toate acestea, să intre în 
domeniul de aplicare a directivei. În cazul în care deplasările de la aeroportul Schönefeld au 
depăşit pragul (50 000 de deplasări) în 2006, pentru acesta ar fi trebuit să fie întocmită o astfel 
de hartă.

Concluzii

Având în vedere elementele şi informaţiile comunicate de către petiţionar, sunt necesare 
investigaţii suplimentare pentru a determina existenţa unei posibile încălcări a legislaţiei 
comunitare. Comisia Europeană a solicitat deja tuturor statelor membre să furnizeze 
informaţii actualizate privind hărţile acustice pentru a verifica dacă obligaţiile stipulate în 
directivă sunt respectate. În plus, Comisia a solicitat, în mod informal, ca autorităţile germane 
responsabile să transmită informaţii asupra acestei chestiuni specifice. Odată ce datele vor fi 
disponibile, Comisia va lua măsurile corespunzătoare. Aceasta va transmite în continuare 
informaţii Comisiei pentru petiţii cu privire la evoluţia acestui caz.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 24 aprilie 2009

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din directiva privind zgomotul ambiental, statele 
membre erau obligate să informeze Comisia până la 30 iunie 2005 în privinţa căilor rutiere, 
feroviare, a aeroporturilor şi a aglomerărilor urbane majore.

Mai mult, până la 30 iunie 2007, statele membre trebuiau să pregătească hărţi acustice care să 
prezinte situaţia din anul precedent (2006) pentru căile rutiere, feroviare, aeroporturi şi 
aglomerări urbane majore. Aeroportul Schonefeld nu a fost inclus în raportul2 trimis de 
autorităţile germane în temeiul cerinţelor articolelor 7 şi 10 din Directiva 2002/49/CE3 privind 
evaluarea şi gestiunea zgomotului ambiental.

În răspunsul adresat Comisiei pe această temă, Germania a explicat că, în opinia sa, termenul 

                                               
1 JO, L 189, 18.7.2002, p. 12-25.
2 Disponibil pe site-ul CIRCA: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/strategic_december&vm=detailed
&sb=Title
3 JO L 189, 18.7.2002, p. 12-26.
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limită pentru realizarea hărţilor stabilit pentru 30 iunie 2007 nu se poate aplica decât 
aeroporturilor care au făcut obiectul obligativităţii notificării până la 30 iunie 2005. Pe baza 
mişcărilor de aeronave în sensul directivei, aeroportul Schonefeld nu a fost desemnat, în 2005, 
drept aeroport major. Prin urmare, nu a fost pregătită o hartă acustică pentru termenul limită 
fixat la 30 iunie 2007.

Cu toate acestea, datele oficiale arată că, în 2006 (dar şi în 2005), numărul mişcărilor de 
aeronave a depăşit pragul.

Articolul 7 alineatul (1) precizează clar că hărţile acustice strategice ar trebui să aibă la bază 
datele din 2006 şi, prin urmare, Comisia consideră că hărţile acustice strategice elaborate în 
temeiul articolului 7 alineatul (1) ar trebui să includă toate aglomerările, căile rutiere, 
feroviare şi aeroporturile care au depăşit pragurile în 2006. În consecinţă, ar fi trebuit să fie 
pregătită o hartă acustică pentru aeroportul Schonefeld înaintea termenului limită stabilit 
pentru 30 iunie 2007.

Comisia va întreprinde acţiunile corespunzătoare pentru a garanta că autorităţile germane vor 
întocmi o hartă pentru aeroportul Schonefeld cât mai curând posibil.


