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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 της εφημερίδας 
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 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Η ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του 
περιβαλλοντικού θορύβου συνοψίζεται στην οδηγία 2002/49/ΕΚ1. Η εν λόγω 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 καταρτίσουν στρατηγικούς χάρτες θορύβου και σχέδια 
                                               
1  ΕΕ L 189, 18.07.2002, σ. 12-25
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δράσης με σκοπό τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. 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 Schönefeld δεν είχε χαρακτηρισθεί ως «μεγάλο αεροδρόμιο» κατά την 
έννοια της οδηγίας. Όσον αφορά την προθεσμία υποβολής της 30ης Ιουνίου 2007, οι χάρτες 
θορύβου θα έπρεπε να περιγράφουν την κατάσταση θορύβου κατά το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος, ήτοι 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 Schönefeld υπερέβησαν το 
κατώτατο όριο (50.000 κινήσεις) το 2006, το αεροδρόμιο θα έπρεπε να έχει χαρτογραφηθεί.

Συμπεράσματα

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

4. Συμπληρωματική 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 οδικούς και 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 να απεικονίζουν την κατάσταση που επικρατούσε το προηγούμενο έτος (2006) στους 
μεγάλους οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες, αεροδρόμια και πολεοδομικά συγκροτήματα 
εντός των επικρατειών τους. Το αεροδρόμιο Schönefeld δεν συμπεριλαμβανόταν στην 
έκθεση1 που απέστειλαν οι γερμανικές αρχές στην Επιτροπή βάσει των απαιτήσεων του 
άρθρου 7 και του άρθρου 10 της οδηγίας 2002/49/ΕΚ2, σχετικά με την αξιολόγηση και τη 
διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. 

Στην απάντησή της προς την Επιτροπή για το εν λόγω θέμα, η Γερμανία εξήγησε ότι, κατά τη 

                                               
1 Διατίθεται στον ιστότοπο CIRCA· 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/strategic_december&vm=detailed&sb=Title

2 ΕΕ L 189, 18.07.2002, σ. 12-26
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γνώμη της, η προθεσμία της 30ης Ιουνίου 2007 μπορεί να ισχύει μόνον για τα αεροδρόμια 
που υπόκειντο σε υποχρεωτική γνωστοποίηση έως τις 30 Ιουνίου 2005. Με βάση τον αριθμό 
των κινήσεων κατά την έννοια της οδηγίας, το αεροδρόμιο Schönefeld δεν χαρακτηριζόταν 
ως μεγάλο αεροδρόμιο κατά το έτος 2005. Κατά συνέπεια, δεν εκπονήθηκε χάρτης θορύβου 
όσον αφορά την προθεσμία της 30ης 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 και 
σιδηροδρομικούς άξονες και τα αεροδρόμια που υπερέβαιναν τα κατώτατα όρια το 2006. 
Κατά συνέπεια, θα έπρεπε να είχε εκπονηθεί χάρτης θορύβου για το αεροδρόμιο Schönefeld 
πριν από την προθεσμία της 30ης Ιουνίου 2007.

Η Επιτροπή θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι γερμανικές 
αρχές θα εκπονήσουν χάρτη για το αεροδρόμιο Schönefeld το συντομότερο δυνατόν.

5. (ΑΝΑΘ. II) Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 
Ιανουαρίου 2010.

Οι πρόσθετες παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά είναι οι εξής:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος έχουν δρομολογήσει 
διαδικασία αναθεώρησης και ελέγχου ποιότητας αναφορικά με τις πληροφορίες που 
αναφέρθηκαν δυνάμει του άρθρου 10, παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/49/ΕΚ για τους 
χάρτες θορύβου και τα σχετικά δεδομένα έκθεσης του πληθυσμού, που θα έπρεπε να είχαν 
αναφερθεί έως τις 30 Δεκεμβρίου 2007.

Η ανάλυση των εν λόγω δεδομένων1 ολοκληρώθηκε και υπάρχουν διάφορα ζητήματα για τα 
οποία έχουν ζητηθεί περαιτέρω διευκρινίσεις και στα οποία απαιτείται η αναφορά των 
στοιχείων που λείπουν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στα κράτη μέλη επίσημη επιστολή2 με την οποία τους 
ζητεί να παράσχουν διευκρινίσεις και να υποβάλουν τα στοιχεία που λείπουν όπως 
περιγράφονται στο παράρτημα της εν λόγω επιστολής. Το αεροδρόμιο Schönefeld 
συγκαταλεγόταν μεταξύ των στοιχείων που έλειπαν από τη γερμανική έκθεση.

Επί του παρόντος αξιολογούνται οι απαντήσεις των κρατών μελών από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Τυχόν αδυναμία συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ δύναται 
να προτρέψει την Επιτροπή να αναλάβει δράση όπως προβλέπεται στο άρθρο 258 της ΣΛΕΕ.

                                               
1 Οι αναφορές που υποβλήθηκαν μετά το τέλος Φεβρουαρίου 2009 δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμη
2 Η επιστολή απεστάλη στις Μόνιμες Αντιπροσωπείες των κρατών μελών στις 29 Ιουλίου 2009
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6. (ΑΝΑΘ. IIΙ) Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου
2011.

Δυνάμει του άρθρου 7, παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, τα κράτη μέλη όφειλαν να 
εκπονήσουν έως τις 30 Ιουνίου 2007 χάρτες θορύβου για όλα τα πολεοδομικά συγκροτήματα 
άνω των 250.000 κατοίκων, τους μεγάλους οδικούς άξονες όπου καταγράφεται κυκλοφορία 
άνω των 6 εκατομμυρίων οχημάτων ετησίως, τους μεγάλους σιδηροδρομικούς άξονες όπου 
διακινούνται άνω των 60.000 συρμών ετησίως και για όλα τα μεγάλα αεροδρόμια. «Μεγάλο 
αεροδρόμιο» σύμφωνα με το άρθρο 3, σημείο ιστ), της οδηγίας είναι ένα αεροδρόμιο με 
περισσότερες από 50.000 κινήσεις τον χρόνο.

Οι γερμανικές αρχές κοινοποίησαν τους χάρτες θορύβου τους στην Επιτροπή. Η Επιτροπή 
αξιολογεί τη συμμόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις της οδηγίας. Για το αεροδρόμιο
Schönefeld, ωστόσο, δεν εκπονήθηκε χάρτης θορύβου, παρότι οι κινήσεις στο εν λόγω 
αεροδρόμιο υπερέβησαν τις 50.000 το 2006.

Η Επιτροπή απηύθυνε επιστολή στις γερμανικές αρχές στις 29 Ιουλίου 2009 ζητώντας 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που λείπουν από τους χάρτες θορύβου 
που έλαβε από τη Γερμανία, συμπεριλαμβανομένου του χάρτη θορύβου που έλειπε για το 
αεροδρόμιο Schönefeld.

Η Γερμανία απάντησε με επιστολή της 30ης Οκτωβρίου 2009 ότι δεν είχε εκπονηθεί χάρτης 
θορύβου για το αεροδρόμιο Schönefeld, διότι το 2004 το αεροδρόμιο είχε λιγότερες από
50.000 κινήσεις. Συνεπώς, δεν γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή το 2005 ως «μεγάλο 
αεροδρόμιο» δυνάμει του άρθρου 7, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2 και, ως εκ τούτου, δεν 
ενέπιπτε στην υποχρέωση εκπόνησης χάρτη θορύβου του άρθρου 7, παράγραφος 1, 
υποπαράγραφος 1.

Η Γερμανία διευκρίνισε επιπλέον ότι η εκπόνηση χάρτη θορύβου για το αεροδρόμιο
Schönefeld δεν ήταν χρήσιμη, καθώς στο αεροδρόμιο εκτελούνταν σημαντικές τροποποιήσεις 
ώστε να μετατραπεί στο νέο αεροδρόμιο Berlin Brandenburg, γεγονός που θα καθιστούσε τον 
χάρτη θορύβου που θα είχε εκπονηθεί βάσει των στοιχείων του 2006 παρωχημένο. Σύμφωνα 
με τις γερμανικές αρχές, η τελική έγκριση για την επέκταση του αεροδρομίου χορηγήθηκε 
στις 20 Οκτωβρίου 2009. 

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών και σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1, 
υποπαράγραφος 2, η Επιτροπή συμφωνεί ότι η Γερμανία δεν ήταν υποχρεωμένη να 
γνωστοποιήσει το αεροδρόμιο το 2005, καθώς οι κινήσεις σε αυτό δεν έφταναν στο κατώτατο 
όριο. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα κράτη μέλη έπρεπε να μεριμνήσουν ώστε, το 
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2007, να είχαν εκπονηθεί οι στρατηγικοί χάρτες θορύβου για την 
κατάσταση που επικρατούσε το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2006). Σύμφωνα με τα 
επίσημα στοιχεία του αεροδρομίου Schönefeld, οι κινήσεις υπερέβησαν το κατώτατο όριο το
2006.

Το γεγονός ότι τα «μεγάλα αεροδρόμια» έπρεπε απλώς να γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή το
2005 και ακολούθως ανά πενταετία δεν σημαίνει ότι η υποχρέωση χαρτογράφησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 7, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1, ισχύει μόνο για τα αεροδρόμια 
που γνωστοποιήθηκαν στην Επιτροπή. Κατά την άποψη της Επιτροπής, κάθε αεροδρόμιο με 
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περισσότερες από 50.000 κινήσεις το 2006 εμπίπτει στην υποχρέωση χαρτογράφησης του 
άρθρου 7, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1, ανεξαρτήτως του αν είχε γνωστοποιηθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2, στην Επιτροπή. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Γερμανία, με το να μην εκπονήσει χάρτη θορύβου για το 
αεροδρόμιο Schönefeld έως τον Ιούνιο του 2007, δεν συμμορφώθηκε προς τα άρθρο 7, 
παράγραφος 1, και το άρθρο 10, παράγραφος 2, της οδηγίας.

Εν τω μεταξύ, η Γερμανία γνωστοποίησε το αεροδρόμιο Schönefeld ως «μεγάλο 
αεροδρόμιο» τον Ιούνιο του 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, της οδηγίας και 
επεσήμανε ότι η Γερμανία θα καταρτίσει στρατηγικό χάρτη θορύβου κατά τον δεύτερο γύρο 
της διαδικασίας χαρτογράφησης που λήγει στις 30 Ιουνίου 2012.

Κατόπιν περαιτέρω επαφών μεταξύ της Επιτροπής και των γερμανικών αρχών, οι τελευταίες 
συμφώνησαν να εκπονήσουν χάρτη θορύβου για το αεροδρόμιο Schönefeld το συντομότερο 
δυνατόν και, εν πάση περιπτώσει, πριν από το τέλος του καλοκαιριού.

7. (ΑΝΑΘ. IV) Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 
Ιανουαρίου 2012.

Όπως συμφωνήθηκε με τις υπηρεσίες της Επιτροπής, οι γερμανικές αρχές υπέβαλαν 
στρατηγικό χάρτη θορύβου βάσει των στοιχείων του 2010 για το αεροδρόμιο Schönefeld1. Η 
Επιτροπή θεωρεί ότι η Γερμανία έχει πλέον εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει του 
άρθρου 7 της οδηγίας 2002/49/ΕΚ για το αεροδρόμιο Schönefeld.

                                               
1 http://www.mugv.brandenburg.de/sixcms/detail.php/5lbm1.c.122433.de


