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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1085/2007, którą złożył Axel Bandow (Niemcy) w sprawie 
rzekomego naruszenia dyrektywy 2002/49/WE odnoszącej się do oceny i 
zarządzania poziomem hałasu w środowisku

1. Streszczenie petycji

Odwołując się do środowiskowej mapy Berlina, składający petycję zarzuca naruszenia 
dyrektywy 2002/49/WE odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu 
w środowisku. Składający petycję zauważa, że lotniska Schönefeld nie uwzględniono 
na mapach hałasu, i odnosi się do artykułu na ten temat w Berliner Morgenpost, stwierdzając, 
że sytuacja taka ma miejsce ze względu na fakt, że liczba lotów znacznie przekracza wartości 
graniczne UE. Dane statystyczne przekazane przez składającego petycję wskazują na ponad 
50 000 lotów rocznie.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 14 marca 2008 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji na mocy art. 202 ust. 6 Regulaminu.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

Aktem prawa wspólnotowego mającym zastosowanie wobec oceny i zarządzania hałasem 
w otoczeniu jest dyrektywa 2002/49/WE1. Dyrektywa ta pozostawia w gestii państw 
członkowskich decyzję w sprawie wartości granicznych hałasu i innych środków mających na 
celu ograniczanie hałasu oraz zarządzanie nim w otoczeniu. Zgodnie z tą dyrektywą państwa 
członkowskie muszą sporządzić strategiczne mapy hałasu i plany działań ukierunkowane na 
zarządzanie hałasem w otoczeniu. Strategiczne mapy hałasu należało sporządzić do dnia 
                                               
1 Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 12-25.
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30 czerwca 2007 r., natomiast odnośne plany działań należało przyjąć do dnia 18 lipca 2008 r. 
po konsultacjach ze społeczeństwem i przy jego udziale.

Po tym, jak odpowiedzialne władze niemieckie przesłały Komisji sprawozdanie w 2005 r., 
lotnisko Schönefeld nie zostało wyznaczone jako główne lotnisko w rozumieniu 
przedmiotowej dyrektywy. W związku z upływem w dniu 30 czerwca 2007 r. terminu 
sprawozdawczości mapy hałasu powinny opisywać sytuację w poprzednim roku 
kalendarzowym, tj. w 2006 r., choć Niemcy muszą jeszcze przedłożyć mapy hałasu dotyczące 
niemieckich lotnisk. Biorąc jednak pod uwagę informacje przekazane przez składającego 
petycję, omawiane lotnisko mogłoby wchodzić w zakres dyrektywy. Jeżeli liczba 
przemieszczeń na lotnisku Schönefeld przekroczyła w 2006 r. próg 50 000, co wydaje się 
prawdopodobne, powinno ono zostać uwzględnione na mapach.

Wnioski

W świetle powyższych faktów oraz informacji przekazanych przez składającego petycję 
konieczne jest dalsze dochodzenie w celu ustalenia, czy doszło do ewentualnego naruszenia 
prawodawstwa wspólnotowego. Komisja Europejska zwróciła się już do państw 
członkowskich o przesłanie aktualnych danych na temat map hałasu, aby zweryfikować, czy 
spełnione zostały wymogi wynikające z przedmiotowej dyrektywy. Ponadto Komisja 
nieformalnie wystąpiła do władz niemieckich o przekazanie informacji dotyczących tej 
konkretnej sprawy. Kiedy dane te będą dostępne, Komisja podejmie odpowiednie działania.
Komisja Europejska będzie informować Komisję Petycji o rozwoju sprawy.

4. REV Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 24 kwietnia 2009 r.

Na mocy art. 7 ust. 1 dyrektywy w sprawie hałasu w środowisku państwa członkowskie 
powinny były powiadomić Komisję Europejską o głównych drogach, liniach kolejowych, 
lotniskach i aglomeracjach do dnia 30 czerwca 2005 r.

Ponadto do dnia 30 czerwca 2007 r. państwa członkowskie musiały przygotować mapy hałasu 
przedstawiające sytuację w minionym roku (2006 r.) w odniesieniu do głównych dróg, linii 
kolejowych, lotnisk i aglomeracji. Lotnisko Schönefeld nie zostało uwzględnione 
w sprawozdaniu1 przesłanym przez władze niemieckie na mocy wymogów art. 7 i 10 
dyrektywy 2002/49/WE2 odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu 
w środowisku.

W dotyczącej tej sprawy odpowiedzi dla Komisji Niemcy wyjaśniły, że w ich opinii 
upływający w dniu 30 czerwca 2007 r. termin sporządzania map ma zastosowanie tylko 
wobec lotnisk, które były przedmiotem obowiązkowego powiadomienia do dnia 30 czerwca 
2005 r. W oparciu o przemieszczenia w rozumieniu przedmiotowej dyrektywy lotnisko 
Schönefeld nie zostało uznane za główne lotnisko w 2005 r. Zatem mapy hałasu nie 
przygotowano z uwzględnieniem terminu upływającego w dniu 30 czerwca 2007 r. 

                                               
1 Dostępne na stronie internetowej CIRCA: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/strategic_december&vm=detailed&sb=Title.

2 Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 12-26.
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Jednak oficjalne dane wskazują, że w 2006 r. (jak również w 2005 r.) liczba przemieszczeń 
samolotów przekroczyła próg dopuszczalności. 

Z art. 7 ust. 1 jasno wynika, że strategiczne mapy hałasu powinny opierać się na danych 
z 2006 r. Dlatego w opinii Komisji Europejskiej strategiczne mapy hałasu opracowane na 
mocy art. 7 ust. 1 powinny uwzględniać wszystkie aglomeracje, drogi, linie kolejowe i 
lotniska, które przekroczyły dopuszczalne progi w 2006 r. A zatem mapa hałasu dla lotniska 
Schönefeld powinna była zostać przygotowana do dnia 30 czerwca 2007 r.

Komisja podejmie odpowiednie działania, aby zagwarantować, że władze niemieckie 
opracują jak najszybciej mapę dla lotniska Schönefeld.

5. REV II Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 stycznia 2010 r.

Dodatkowe uwagi Komisji dotyczące przedmiotowej petycji są następujące:

Komisja Europejska i Europejska Agencja Środowiska prowadziły proces przeglądu i kontroli 
jakości w odniesieniu do informacji zgłoszonych na mocy art. 10 ust. 2 dyrektywy 
2002/49/WE dotyczących map hałasu oraz danych dotyczących narażenia odnośnej populacji, 
które należało przedłożyć do dnia 30 grudnia 2007 r.

Analiza tych danych1 została ukończona i określono wiele kwestii, w odniesieniu do których 
zwrócono się o przekazanie dodatkowych wyjaśnień i uzupełnienie brakujących elementów.

Komisja Europejska skierowała do państw członkowskich oficjalne pismo2, w którym 
zwrócono się do nich o udzielenie wyjaśnień i uzupełnienie brakujących elementów 
określonych w załączniku do tego pisma. Lotnisko Schönefeld zostało wskazane jako 
brakujący element sprawozdania Niemiec.

Odpowiedzi państw członkowskich są obecnie poddawane ocenie przez Komisję Europejską.
Jakakolwiek niezgodność z wymogami dyrektywy 2002/49/WE może doprowadzić do 
podjęcia przez Komisję działań określonych w art. 258 TFUE.

6. REV III Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Na mocy art. 7 ust. 1 dyrektywy 2002/49/WE państwa członkowskie musiały sporządzić 
w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r. mapy hałasu dla wszystkich aglomeracji o liczbie 
mieszkańców ponad 250 000 i dla wszystkich głównych dróg o obciążeniu ruchem 
wynoszącym ponad sześć milionów przejazdów rocznie, głównych linii kolejowych 
o obciążeniu ruchem ponad 60 000 przejazdów składów pociągów rocznie i głównych lotnisk.
Zgodnie z art. 3 lit. p) przedmiotowej dyrektywy główne lotnisko oznacza port lotniczy, w 
którym ma miejsce ponad 50 tysięcy przemieszczeń rocznie.

                                               
1 Sprawozdania złożone po upływie lutego 2009 r. nie podlegały ocenie.
2 Pismo zostało wysłane do stałych przedstawicielstw państw członkowskich w dniu 29 lipca 2009 r.
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Władze niemieckie przedstawiły Komisji swoje mapy hałasu. Komisja przeprowadza ocenę 
ich zgodności z wymogami przedmiotowej dyrektywy. Dla lotniska Schönefeld nie 
sporządzono jednak mapy hałasu, mimo że w 2006 r. liczba przemieszczeń w tym porcie 
przekroczyła 50 000.

W dniu 29 lipca 2009 r. Komisja wystosowała do Niemiec pismo z prośbą o przekazanie 
dodatkowych informacji na temat brakujących danych w mapach hałasu otrzymanych od 
Niemiec, w tym brakującej mapy hałasu dla lotniska Schönefeld.

W piśmie z dnia 30 października 2009 r. Niemcy poinformowały, że nie sporządzono mapy 
hałasu dla lotniska Schönefeld, ponieważ w 2004 r. miało tam miejsce mniej niż 50 000 
przemieszczeń. Zatem w 2005 r. nie zostało ono zgłoszone do Komisji jako główne lotnisko 
na mocy art. 7 ust. 1 akapit drugi, a tym samym nie podlegało obowiązkowi umieszczania na 
mapach hałasu zgodnie z art. 7 ust. 1 akapit pierwszy.

Ponadto Niemcy wyjaśniły, że sporządzenie mapy hałasu dla lotniska Schönefeld byłoby 
bezużyteczne, ponieważ wprowadza się na nim ważne modyfikacje i przekształca w nowe 
lotnisko Berlin Brandenburg, w wyniku czego mapa hałasu sporządzona w oparciu o dane 
z 2006 r. byłaby nieaktualna. Jak poinformowały władze niemieckie, ostateczne zatwierdzenie 
rozbudowy lotniska przyjęto w dniu 20 października 2009 r.

Na podstawie dostępnych informacji oraz zgodnie z art. 7 ust. 1 akapit drugi Komisja 
przyznaje, że Niemcy nie miały obowiązku zgłaszania lotniska Schönefeld w 2005 r., 
ponieważ liczba przemieszczeń nie przekraczała ustalonego progu. Należy jednak zauważyć, 
że wszystkie państwa członkowskie musiały sporządzić strategiczne mapy hałasu 
przedstawiające sytuację w poprzednim roku kalendarzowym (2006) nie później niż do dnia 
30 czerwca 2007 r. Według oficjalnych danych z lotniska Schönefeld przemieszczenia 
w 2006 r. przekraczały tam ustalony próg.

Obowiązek powiadomienia Komisji o głównych lotniskach tylko w roku 2005, a następnie co 
pięć lat, nie oznacza, że obowiązek sporządzenia map hałasu zgodnie z art. 7 ust. 1 akapit 
pierwszy ma zastosowanie wyłącznie do lotnisk, o których powiadomiono Komisję. Zdaniem 
Komisji obowiązek sporządzenia map hałasu zgodnie z art. 7 ust. 1 akapit pierwszy ma 
zastosowanie do wszystkich lotnisk, na których w 2006 r. miało miejsce ponad 50 000 
przemieszczeń bez względu na to, czy powiadomiono Komisję o tych lotniskach zgodnie 
z art. 7 ust. 1 akapit drugi, czy też nie.

Komisja podtrzymuje swoje stanowisko, zgodnie z którym Niemcy, nie sporządziwszy mapy 
hałasu dla lotniska Schönefeld do czerwca 2007 r., nie spełniły wymogów art. 7 ust. 1 i art. 10 
ust. 2 przedmiotowej dyrektywy.

W międzyczasie Niemcy zgłosiły lotnisko Schönefeld jako główne lotnisko w czerwcu 2010 
r. zgodnie z art. 7 ust. 2 przedmiotowej dyrektywy i poinformowały, że sporządzą strategiczną 
mapę hałasu w drugiej turze, czyli do dnia 30 czerwca 2012 r.

W wyniku dalszej wymiany informacji między władzami niemieckimi a Komisją Niemcy 
zgodziły się sporządzić mapę hałasu dla lotniska Schönefeld w jak najkrótszym czasie, a 
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najpóźniej przed końcem lata.

7. REV IV Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 stycznia 2012 r.

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi wraz ze służbami Komisji Europejskiej władze 
niemieckie przekazały strategiczną mapę hałasu w oparciu o dane dla lotniska Schönefeld z 
roku 20101. Komisja Europejska uznaje zatem, że Niemcy wywiązały się z obowiązku 
spoczywającego na nich na mocy art. 7 dyrektywy 2002/49/WE odnośnie do lotniska 
Schönefeld.

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


