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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0283/2005, του Horst Hinspeter, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ηχορύπανση και τον κίνδυνο ατυχημάτων που προκαλεί σε αστική περιοχή διάδρομος 
προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τα απαράδεκτα υψηλά επίπεδα θορύβου εξαιτίας ενός 
διαδρόμου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών που βρίσκεται πολύ κοντά στην κατοικία του. 
Αναφέρει ότι η ηχορύπανση από τα αεροσκάφη αυξάνεται διαρκώς με την πάροδο των ετών 
και ότι οι διάδρομοι απογείωσης και προσγείωσης βρίσκονται υπερβολικά κοντά στην 
κατοικημένη περιοχή. Επιπλέον, αναφέρει ότι δεν τηρούνται οι νομοθετικές διατάξεις σχετικά 
με τους περιορισμούς των μεσημβρινών και νυχτερινών πτήσεων, καθώς και πτήσεων τις 
Κυριακές. Επίσης, οι πιλότοι συχνά δεν τηρούν το ελάχιστο επιτρεπτό ύψος πτήσης, με 
αποτέλεσμα, πέρα από την ηχορύπανση, και σοβαρούς κινδύνους για τους κατοίκους της 
περιοχής από τις χαμηλές πτήσεις.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Αυγούστου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Ιουλίου 2006.

I. Η αναφορά

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τα ανεπίτρεπτα υψηλά επίπεδα θορύβου που οφείλονται στην 
ύπαρξη διαδρόμου προσγείωσης/απογείωσης ελαφρών αεροσκαφών πολύ κοντά στην κατοικία 
του. Αναφέρει ότι η ηχορύπανση από τα αεροσκάφη αυξάνεται διαρκώς με την πάροδο των 
ετών και ότι οι διάδρομοι απογείωσης και προσγείωσης βρίσκονται υπερβολικά κοντά στην 
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κατοικημένη περιοχή. Επιπλέον, αναφέρει ότι δεν τηρούνται οι νομοθετικές διατάξεις σχετικά 
με τους περιορισμούς των μεσημβρινών και νυχτερινών πτήσεων, καθώς και των πτήσεων τις 
Κυριακές. Επίσης, οι πιλότοι συχνά δεν τηρούν το ελάχιστο επιτρεπτό ύψος πτήσης, με 
αποτέλεσμα, πέρα από την ηχορύπανση, και σοβαρούς κινδύνους για τους κατοίκους της 
περιοχής από τις χαμηλές πτήσεις.

II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η κοινοτική οδηγία σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού 
θορύβου (οδηγία 2002/49/ΕΚ της 25ης Ιουνίου 2002, ΕΕ L 189 της 18.07.2002, σσ. 12-25) 
προβλέπει – βάσει ενός χρονοδιαγράμματος που υπενθυμίζεται στη συνέχεια - την κατάρτιση 
χαρτών θορύβου και σχεδίων δράσης για την πρόληψη ή τη μείωση της έκθεσης στον 
περιβαλλοντικό θόρυβο και την προστασία των ήσυχων περιοχών.

Ο θόρυβος που προκαλείται από την εναέρια κυκλοφορία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής αυτής 
της νομοθεσίας. Πρέπει να χαρτογραφηθεί και να αποτελέσει αντικείμενο σχεδίων δράσης 
εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- ο θόρυβος προκύπτει από τη δραστηριότητα πολιτικού αεροδρομίου με περισσότερες από 
50.000 κινήσεις το χρόνο, που ορίζει το κράτος μέλος, εξαιρουμένων των πτήσεων 
εκπαίδευσης σε ελαφρά αεροσκάφη, οι οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη στην καταμέτρηση του 
αριθμού των κινήσεων·
- ο θόρυβος προκύπτει από τη δραστηριότητα της εναέριας κυκλοφορίας και θίγει πολεοδομικό 
συγκρότημα με πληθυσμό μεγαλύτερο των 100000 ατόμων, που ορίζει το κράτος μέλος κατ’ 
εφαρμογή της προαναφερθείσας νομοθεσίας.

Οι χάρτες θορύβου και τα σχέδια δράσης που αφορούν πολιτικά αεροδρόμια με περισσότερες 
από 50.000 κινήσεις ετησίως και εναέρια κυκλοφορία που θίγει πολεοδομικά συγκροτήματα με 
περισσότερους από 250.000 κατοίκους πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την 30ή Ιουνίου 2007 
(για τους χάρτες) και την 18η Ιουλίου 2008 (για τα σχέδια δράσης) αντίστοιχα. Οι χάρτες 
θορύβου και τα σχέδια δράσης που αφορούν εναέρια κυκλοφορία που θίγει πολεοδομικά 
συγκροτήματα με περισσότερους από 100.000 κατοίκους πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την 
30ή Ιουνίου 2012 και την 18η Ιουλίου 2013 αντίστοιχα.

Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι ο καθορισμός οριακών τιμών, η υπέρβαση των οποίων 
συνεπάγεται την επιβολή μέτρων περιορισμού του θορύβου, εμπίπτει στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η επιλογή των μέτρων περιορισμού του περιβαλλοντικού 
θορύβου γίνεται κατά τη διακριτική ευχέρεια των αρχών που ορίζουν τα κράτη μέλη για την 
εκπόνηση των εν λόγω σχεδίων δράσης.

III. Συμπεράσματα

Οι λύσεις για τον περιορισμό της έκθεσης στον θόρυβο από τη δραστηριότητα αυτή, στο μέτρο 
που στην εν λόγω περίπτωση συντρέχουν οι ανωτέρω αναφερόμενες περιστάσεις, πρέπει να 
διερευνηθούν στο πλαίσιο της εφαρμογής της προαναφερόμενης κοινοτικής οδηγίας. 
Ωστόσο, στην περίπτωση για την οποία κάνει λόγο ο αναφέρων δεν συντρέχει παραβίαση της 
κοινοτικής νομοθεσίας, δεδομένου ότι οι προθεσμίες που προβλέπει η οδηγία για την 
κατάρτιση χαρτών θορύβου και σχεδίων δράσης δεν έχουν παρέλθει ακόμη. Επιπλέον, ο 
καθορισμός οριακών τιμών του περιβάλλοντα θορύβου και η επιλογή μέτρων για τον 
περιορισμό του θορύβου από αυτή τη δραστηριότητα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του 
κράτους μέλους ή των αρχών στις οποίες κάθε κράτος μέλος έχει αναθέσει τις σχετικές 
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αρμοδιότητες.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Ο αναφέρων υπέβαλε σημαντικό αριθμό πρόσθετων πληροφοριών, οι οποίες μελετήθηκαν 
από την Επιτροπή. Η εφαρμοστέα κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την αξιολόγηση και τη 
διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου είναι η οδηγία 2002/49/ΕΚ1. Σύμφωνα με την εν 
λόγω οδηγία επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να αποφασίζουν για τις 
οριακές τιμές για τον θόρυβο και για άλλα μέτρα για τη μείωση του θορύβου. Η οδηγία δεν 
καθορίζει τυχόν όρια θορύβου σε επίπεδο ΕΕ.

Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίσουν στρατηγικούς χάρτες 
θορύβου για μεγάλα αεροδρόμια στις επικράτειές τους. Μεγάλο αεροδρόμιο θεωρείται ένα 
αεροδρόμιο πολιτικής αεροπορίας, καθοριζόµενο από το κράτος µέλος, µε περισσότερες από 
50 000 κινήσεις/έτος, εξαιρουμένων όσων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εκπαίδευση σε 
ελαφρά αεροσκάφη. 

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, το ζήτημα αυτό δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2002/49/ΕΚ σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου και 
αποτελεί, ως εκ τούτου, εθνικό ζήτημα.

                                               
1 ΕΕ L 189 της 18.07.02, σ. 12-26.


