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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

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

1. Rezumatul petiției

Referindu-se la atlasul de mediu al orașului Berlin, petiționarul presupune că Directiva 
2002/49/CE privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental este încălcată. Petiționarul 
arată că aeroportul Schönefeld este exclus din hărțile acustice și menționează un citat din 
Berliner Morgenpost care afirmă că aceasta se întâmplă deoarece volumul traficului aerian 
depășește plafonul admis în UE cu o marjă considerabilă. Statistica înaintată de petiționar 
indică peste 50 000 de zboruri anual.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 martie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008

Legislația comunitară aplicabilă în ceea ce privește evaluarea și gestionarea zgomotului din 
mediu este Directiva 2002/49/CE1. Directiva stipulează că statele membre sunt cele care pot 
stabili valorile limită pentru zgomot și alte măsuri care vizează reducerea acestuia. Conform 
directivei, statele membre trebuie să întocmească hărți acustice specifice și planuri de acțiune 
privind gestionarea zgomotului ambiental. Hărțile acustice strategice trebuiau întocmite până 
la 30 iunie 2007, în timp de planurile de acțiune corespunzătoare trebuiau adoptate, după 
consultarea și participarea publicului, înainte de 18 iulie 2008. 
                                               
1  JO L 189, 18.7.2002, pp. 12-25.
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Ca urmare a raportului trimis Comisiei în 2005 de către autoritățile germane responsabile, 
aeroportul Schönefeld nu a fost conceput ca fiind un aeroport de dimensiuni mari în sensul 
directivei. În ceea ce privește termenul-limită raportat de 30 iunie 2007, hărțile acustice 
trebuie să descrie situația acustică în anul calendaristic precedent, și anume 2006, deși 
Germania trebuie încă să raporteze hărțile acustice ale aeroporturilor germane. Având în 
vedere informațiile furnizate de către petiționar, aeroportul poate, cu toate acestea, să intre în 
domeniul de aplicare a directivei. În cazul în care deplasările de la aeroportul Schönefeld au 
depășit pragul (50 000 de deplasări) în 2006, pentru acesta ar fi trebuit să fie întocmită o astfel 
de hartă. 

Concluzii

Având în vedere aceste elemente și informațiile comunicate de către petiționar, sunt necesare 
investigații suplimentare pentru a determina existența unei posibile încălcări a legislației 
comunitare. Comisia Europeană a cerut deja tuturor statelor membre să ofere informații 
actualizate privind hărțile acustice pentru a verifica dacă obligațiile stipulate de directivă sunt 
respectate. În plus, Comisia a solicitat, în mod informal, ca autoritățile germane responsabile 
să transmită informații asupra acestei chestiuni specifice. Odată ce datele vor fi disponibile, 
Comisia va lua măsurile corespunzătoare. Aceasta va transmite în continuare informații 
Comisiei pentru petiții cu privire la evoluția acestui caz.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei (REV), 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 privința căilor rutiere, 
feroviare, a aeroporturilor și a aglomerărilor urbane majore. 

Mai mult, până la 30 iunie 2007, statele membre trebuiau să pregătească hărți acustice care să 
prezinte situația din anul precedent (2006) pentru căile rutiere, feroviare, aeroporturile și 
aglomerările urbane majore. Aeroportul Schönefeld nu a fost inclus în raportul1 trimis de 
autoritățile germane în temeiul cerințelor articolelor 7 și 10 din Directiva 2002/49/CE2 privind 
evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental. 

În răspunsul adresat Comisiei pe această temă, Germania a explicat că, în opinia sa, termenul-
limită de 30 iunie 2007 stabilit pentru realizarea hărților nu se poate aplica decât 
aeroporturilor care au făcut obiectul obligativității notificării până la 30 iunie 2005. Pe baza 
mișcărilor de aeronave în sensul directivei, aeroportul Schönefeld nu a fost desemnat, în 2005, 
ca 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 (ca și în 2005) numărul mișcărilor de 
aeronave a depășit pragul. 

                                               
1 Disponibil pe site-ul CIRCA: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/strategic_december&vm=detailed&sb=Title

2 JO L 189, 18.7.2002, pp. 12-26.
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Articolul 7 alineatul (1) precizează clar că hărțile acustice strategice ar trebui să aibă la bază 
datele din 2006 și, prin urmare, Comisia consideră că hărțile acustice strategice elaborate în 
temeiul articolului 7 alineatul (1) ar trebui să includă toate aglomerările, căile rutiere, 
feroviare și aeroporturile care au depășit pragurile în 2006. În consecință, o hartă acustică 
pentru aeroportul Schönefeld ar fi trebuit pregătită înaintea termenului-limită stabilit pentru 
30 iunie 2007.

Comisia va întreprinde acțiunile corespunzătoare pentru a garanta că autoritățile germane vor 
întocmi o hartă pentru aeroportul Schönefeld cât mai curând posibil.

5. (REV II) Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 21 ianuarie 2010

Comentariile suplimentare ale Comisiei cu privire la petiție sunt următoarele: 

Comisia Europeană și Agenția Europeană de Mediu au fost implicate într-un proces de 
revizuire și de control al calității informațiilor prezentate în conformitate cu articolul 10 
alineatul (2) din Directiva 2002/49/CE referitoare la hărțile acustice și la datele conexe 
privind expunerea populației, care ar fi trebuit prezentate până la 30 decembrie 2007.

Analiza acestor date1 a fost încheiată și există mai multe chestiuni pentru care au fost 
solicitate clarificări suplimentare și care prezintă elemente lipsă ce trebuie comunicate.

Comisia Europeană a trimis statelor membre o scrisoare oficială2 în care le solicită să 
furnizeze o explicație și să trimită elementele lipsă descrise în anexa la această scrisoare. 
Aeroportul Schönefeld a fost menționat ca element lipsă al raportului german. 

În prezent, răspunsurile statelor membre sunt evaluate de Comisia Europeană. Orice 
nerespectare a cerințelor Directivei 2002/49/CE poate determina Comisia să ia măsuri în 
conformitate cu dispozițiile articolului 258 din TFUE.

6. (REV III) Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 6 mai 2011

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2002/49/CE, statele membre trebuiau 
să elaboreze hărți acustice până la 30 iunie 2007 pentru toate aglomerările cu mai mult de 
250 000 de locuitori, pentru toate drumurile principale cu un trafic mai mare de șase milioane 
de treceri ale vehiculelor anual, pentru căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60 000 
de treceri ale trenurilor anual și pentru toate aeroporturile principale. În temeiul articolului 3 
litera (p) din directivă, un aeroport principal este un aeroport în care se înregistrează peste 50 
000 de mișcări pe an. 

Autoritățile germane au transmis Comisiei hărțile lor acustice. Comisia evaluează 
conformitatea acestora cu cerințele directivei. Cu toate acestea, pentru aeroportul Schönefeld 

                                               
1 Rapoartele trimise după sfârșitul lunii februarie 2009 nu au fost încă evaluate.
2 Scrisoarea a fost trimisă reprezentanțelor permanente ale statelor membre la 29 iulie 2009.
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nu a fost produsă nicio hartă acustică, deși mișcările din cadrul aeroportului au fost peste 
50 000 în 2006. 

La 29 iulie 2009, Comisia a scris Germaniei pentru a solicita informații suplimentare privind 
datele lipsă din hărțile acustice primite de la această țară, inclusiv privind harta acustică lipsă 
pentru aeroportul Schönefeld. 

Germania a răspuns prin scrisoarea din 30 octombrie 2009, afirmând că pentru aeroportul 
Schönefeld nu a fost produsă nicio hartă acustică deoarece în 2004 aeroportul a înregistrat mai 
puțin de 50 000 de mișcări. Astfel, în 2005 acesta nu a fost recomandat Comisiei drept 
aeroport principal în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) al doilea paragraf și, în 
consecință, nu a intrat sub incidența obligativității de cartografiere acustică prevăzută la 
articolul 7 alineatul (1) primul paragraf. 

Germania a mai explicat că întocmirea unei hărți acustice pentru aeroportul Schönefeld nu era 
utilă, deoarece aeroportul trecea prin modificări importante și a fost transformat în noul 
aeroport Berlin Brandenburg, ceea ce ar fi afectat actualitatea hărții acustice produse pe baza 
datelor din 2006. Potrivit autorităților germane, autorizarea finală pentru extinderea 
aeroportului a fost adoptată la 20 octombrie 2009. 

Pe baza informațiilor disponibile și în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) al doilea 
paragraf, Comisia este de acord că Germania nu a avut obligația de a raporta aeroportul 
Schönefeld în 2005, întrucât mișcările s-au situat sub prag. Cu toate acestea, trebuie remarcat 
faptul că toate statele membre au trebuit să se asigure că hărțile acustice strategice care să 
indice situația din anul calendaristic precedent (2006) au fost întocmite până la 30 iunie 2007. 
Conform datelor oficiale de la aeroportul Schönefeld, mișcările au depășit pragul în 2006.

Faptul că doar aeroporturile principale au trebuit să fie comunicate Comisiei în 2005 și la 
fiecare cinci ani după aceea nu înseamnă că obligativitatea de cartografiere prevăzută la 
articolul 7 alineatul (1) primul paragraf se aplică numai aeroporturilor comunicate către 
Comisie. În opinia Comisiei, orice aeroport cu mai mult de 50 000 de mișcări înregistrate în 
2006 intră sub incidența obligativității de cartografiere prevăzută la articolul 7 alineatul (1) 
primul paragraf, indiferent dacă a fost comunicat Comisiei sau nu în conformitate cu articolul 
7 alineatul (1) al doilea paragraf. 

Comisia își menține opinia că, prin faptul că nu a întocmit o hartă acustică pentru aeroportul 
Schönefeld până în iunie 2007, Germania nu a respectat articolul 7 alineatul (1) și articolul 10 
alineatul (2) din directivă.

Între timp, Germania a raportat aeroportul Schönefeld ca aeroport principal în iunie 2010, în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din directivă și a precizat că va pregăti o hartă 
acustică strategică în al doilea tur al exercițiului de cartografiere planificat până la 30 iunie 
2012.

După discuții ulterioare între Comisie și autoritățile germane, acestea din urmă au fost de 
acord să producă o hartă acustică pentru aeroportul Schönefeld cât mai curând posibil și, în 
orice caz, înainte de sfârșitul verii.
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7. Răspuns suplimentar din partea Comisiei (REV IV), primit la 27 ianuarie2012

Astfel cum s-a convenit cu serviciile Comisiei, autoritățile germane au prezentat o hartă 
acustică strategică pe baza datelor din 2012 privind aeroportul Schönefeld1. Comisia 
consideră că Germania îndeplinește acum obligațiile care îi revin conform articolului 7 din 
Directiva 2002/49/CE privind aeroportul Schönefeld.

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


