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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1774/2009, του Hans Strawe, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
νυχτερινές πτήσεις από τον αερολιμένα Κολωνίας/Βόννης

και

Αναφορά 0249/2010, του Klaus Zydek, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
απαγόρευση νυκτερινών πτήσεων από και προς τους αερολιμένες της ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς 1774/2009

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι οι κάτοικοι της περιοχής ενοχλούνται από τον θόρυβο που 
προκαλούν οι νυχτερινές πτήσεις από τον αερολιμένα Κολωνίας/Βόννης. Σύμφωνα με 
στατιστικά στοιχεία του Eurocontrol, ο αερολιμένας Κολωνίας/Βόννης διαχειρίζεται τον 
μεγαλύτερο αριθμό νυχτερινών πτήσεων ενώ, όσον αφορά τις ημερήσιες πτήσεις, δεν 
συγκαταλέγεται καν μεταξύ των 30 πρώτων αερολιμένων. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι 
σημειώνεται σε μόνιμη βάση σημαντική υπέρβαση των ορίων για τα επίπεδα θορύβου. 
Αναφέρεται επίσης στις επιβλαβείς επιπτώσεις του θορύβου στον ύπνο και την ανάπαυση των 
κατοίκων της περιοχής, και ιδίως των παιδιών. Επίσης, εκφράζει την αντίθεσή του στα σχέδια 
εγκατάστασης της εταιρείας υπηρεσιών υλικοτεχνικής υποστήριξης FedEx στον αερολιμένα, 
καθώς φοβάται ότι το γεγονός αυτό θα αυξήσει περαιτέρω τον αριθμό των νυχτερινών 
πτήσεων. Καθώς ο αερολιμένας ανήκει εξ ολοκλήρου στο δημόσιο, ο αναφέρων επιθυμεί να 
μάθει κατά πόσον η καταβολή εκ μέρους της αρχής του αερολιμένα επιχορηγήσεων ύψους 70 
εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή κέντρου υλικοτεχνικής υποστήριξης FedEx συνιστά 
παράνομη κρατική ενίσχυση. Ζητεί συνεπώς τη διεξαγωγή έρευνας από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και την απαγόρευση των νυχτερινών πτήσεων τουλάχιστον για το διάστημα από 
11 μ.μ. έως 6 π.μ.

Περίληψη της αναφοράς 0249/2010
Ο αναφέρων ζητεί να θεσπιστεί γενική απαγόρευση των νυκτερινών πτήσεων από και προς 
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τους αερολιμένες της ΕΕ, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην ηχορρύπανση στην οποία εκτίθεται 
ο τοπικός πληθυσμός συνεπεία των νυκτερινών πτήσεων από και προς τον αερολιμένα της 
Κολωνίας/Βόννης. Σύμφωνα με μετρήσεις που διαβιβάσθηκαν από τον αναφέροντα, 
καταγράφεται σε μόνιμη βάση μεγάλη υπέρβαση των ορίων των επιπέδων θορύβου. Ο 
αναφέρων κάνει επίσης λόγο για τις επιβλαβείς επιπτώσεις του θορύβου στον ύπνο και την 
ανάπαυση των κατοίκων της περιοχής, ιδιαίτερα δε των παιδιών, καθώς και για άλλες βλάβες 
στην υγεία που σχετίζονται με τον θόρυβο. Ως εκ τούτου, ο αναφέρων ζητεί από το 
Κοινοβούλιο να επιληφθεί του θέματος και να προασπίσει το δικαίωμα των ευρωπαίων 
πολιτών στην προστασία της υγείας τους.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 1774/2009 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Μαρτίου 2010. Η αναφορά 
0249/2010 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Ιουνίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να 
παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Ιουλίου 2010.

Περιβαλλοντικός θόρυβος (οδηγία 2002/49/ΕΚ)

Η οδηγία 2002/49/ΕΚ1 αφορά την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο
περιβάλλον. Δεν θέτει οριακές τιμές σε επίπεδο ΕΕ αφήνοντας στα κράτη μέλη τη διακριτική
ευχέρεια να αποφασίζουν σχετικά όπως επίσης και να λαμβάνουν άλλα μέτρα με σκοπό τον
περιορισμό του θορύβου. Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να προβούν σε
στρατηγική χαρτογράφηση του θορύβου με στόχο τη διαχείριση του περιβαλλοντικού 
θορύβου. Η στρατηγική χαρτογράφηση του θορύβου θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί πριν 
από τις 30 Ιουνίου 2007 ενώ τα αντίστοιχα σχέδια δράσης να εγκριθούν κατόπιν 
διαβουλεύσεων και συμμετοχής του κοινού έως τη 18η Ιουλίου 2008. Η Γερμανία προέβη
τόσο στη σύνταξη όσο και στην υποβολή της σχετικής έκθεσης σε σχέση με τον αερολιμένα
Κολωνίας/Βόνης και οι εκθέσεις είναι στη διάθεση του κοινού2. 

Περιορισμοί κυκλοφορίας στους κοινοτικούς αερολιμένες (οδηγία 2002/30/ΕΚ)

Επιπλέον, η οδηγία 2002/30/ΕΚ3 θεσπίζει ένα εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την
εφαρμογή επιχειρησιακών περιορισμών σε σχέση με τη διαχείριση του θορύβου στους 
ευρωπαϊκούς αερολιμένες με κίνηση ανώτερη των 50 000 αεροσκαφών ετησίως.

Όσον αφορά το γεγονός ότι ο αερολιμένας ανήκει στο δημόσιο, η Επιτροπή θα επιθυμούσε να
επισημάνει ότι τούτο δεν συνιστά αφεαυτού παραβίαση της ΣΛΕΕ. Το άρθρο 345 της ΣΛΕΕ
εξασφαλίζει την ουδετερότητα ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς που επιλέγουν τα κράτη 
μέλη. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να ασκούν εμπορικές δραστηριότητες και να
προβαίνουν σε επενδύσεις υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι ευρωπαϊκοί κανόνες και 
ιδιαίτερα, εκείνοι περί ανταγωνισμού. 

Οι διευθυντές των αερολιμένων είναι ελεύθεροι να προβαίνουν σε εμπορικές ρυθμίσεις.
                                               
1 Agenda L 189, 18.7.2002, σ. 12-25
2 http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/noise
3 ΕΕ L 85, 28.3.2002, σ. 40–46
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Παροχή ενίσχυσης σημειώνεται μόνο στην περίπτωση που οι εμπορικές αυτές ρυθμίσεις είναι
ασύμφορες για έναν ιδιώτη επενδυτή που λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, επί
παραδείγματι πωλώντας υπηρεσίες σε τιμές κατώτερες της αγοράς ή αποδεχόμενος νε 
επενδύσει χωρίς να αποκομίσει κέρδος. Στην περίπτωση που οι διευθυντές των αερολιμένων  
συμπεριφέρονται όπως ο οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας (ιδίως επιδιώκοντας την 
κερδοφορία από τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στην αγορά), δεν υπάρχει 
ενίσχυση. Η Επιτροπή δεν έχει στην κατοχή της στοιχεία αποδεικνύοντα ότι η κατασκευή
κέντρου υλικοτεχνικής υποστήριξης συνιστά παραβίαση της αρχής που διέπει τις επενδύσεις, 
δηλαδή την οικονομία της αγοράς. Στην περίπτωση που οα αναφέρων έχει στη διάθεσή του
τέτοιου είδους στοιχεία θα έπρεπε να τα κοινοποιήσει στην Επιτροπή Αναφορών.

Υπό το πρίσμα των στοιχείων αυτών και των πληροφοριών που προσεκόμισαν οι
αναφέροντες δεν διαπιστώνεται παραβίαση της ενωσιακής νομοθεσίας. Η αξιολόγηση των 
σχεδίων δράσης που υπέβαλαν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 10 (2) της οδηγίας
2002/49/ΕΚ βρίσκεται σε εξέλιξη Στην περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση  σε σχέση με το σχέδιο 
δράσης του αερολιμένα Κολωνίας/Βόνης ή ότι δεν τηρήθηκαν πλήρως οι όροι της ενωσιακής 
νομοθεσίας θα ληφθούν τα δέοντα μέτρα. Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να προσφύγουν 
ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων για την προάσπιση των ατομικών τους δικαιωμάτων 
προκειμένου να ζητήσουν την τήρηση των ενικών οριακών τιμών σε σχέση με το όριο 
θορύβου.


