
CM\745227EL.doc PE411.983

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Αναφορών

17.07.2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1105/2007, του κ. L.M., ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με ζημίες 
που υπέστη εξαιτίας της ηχορρύπανσης που οφείλεται στη δραστηριότητα 
του αεροδρομίου Ferihegy της Βουδαπέστης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την ηχορρύπανση δεν 
εφαρμόζεται σωστά από τις ουγγρικές αρχές, μιας και δεν λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για 
τον έλεγχο του επιπέδου θορύβου που προκαλείται από τη δραστηριότητα του αεροδρομίου 
Ferihegy της Βουδαπέστης ή για την αποζημίωση των κατοίκων που πλήττονται άμεσα από 
την ηχορρύπανση. Ο αναφέρων εξηγεί ότι είναι ιδιοκτήτης δύο ακινήτων κοντά στο 
αεροδρόμιο Ferihegy της Βουδαπέστης, ένα εκ των οποίων έχει χαρακτηριστεί ως 
ευρισκόμενο εντός της ζώνης θορύβου ενώ το άλλο όχι, αν και πλήττεται κι αυτό από την 
ηχορρύπανση. Ο αναφέρων θεωρεί επίσης ότι τα μέτρα που λήφθηκαν για την αύξηση των 
δυνατοτήτων του αεροδιαδρόμου προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι άλλων 
περιοχών της Βουδαπέστης από τον θόρυβο εισάγουν διακρίσεις σε βάρος του, καθώς έχουν 
ως αποτέλεσμα την πρόκληση περισσότερου θορύβου γύρω από τα ακίνητά του. Ο αναφέρων 
ισχυρίζεται επίσης ότι δεν αποζημιώθηκε για τις ζημίες που υπέστη εξαιτίας της 
ηχορρύπανσης ή εξαιτίας των κατασκευαστικών περιορισμών που επιβλήθηκαν στο ακίνητό 
του, ως αποτέλεσμα του χαρακτηρισμού του ως ευρισκόμενου εντός της ζώνης θορύβου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Μαρτίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Ιουλίου 2008.

I.   Η αναφορά
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Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την ηχορρύπανση δεν 
εφαρμόζεται σωστά από τις ουγγρικές αρχές, μιας και δεν λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για 
τον έλεγχο του επιπέδου θορύβου που προκαλείται από τη δραστηριότητα του αεροδρομίου
Ferihegy της Βουδαπέστης ή για την αποζημίωση των κατοίκων που πλήττονται άμεσα από 
την ηχορρύπανση. Ο αναφέρων εξηγεί ότι είναι ιδιοκτήτης δύο ακινήτων κοντά στο 
αεροδρόμιο Ferihegy της Βουδαπέστης, ένα εκ των οποίων έχει χαρακτηριστεί ευρισκόμενο 
εντός της ζώνης θορύβου ενώ το άλλο όχι, αν και πλήττεται και αυτό από την ηχορρύπανση.
Ο αναφέρων θεωρεί επίσης ότι τα μέτρα που ελήφθησαν για την αύξηση των δυνατοτήτων 
του διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης προκειμένου να προστατευθούν οι κάτοικοι άλλων 
περιοχών της Βουδαπέστης από τον θόρυβο εισάγουν διακρίσεις σε βάρος του, καθώς έχουν 
ως αποτέλεσμα την πρόκληση περισσότερου θορύβου γύρω από τα ακίνητά του. Ο αναφέρων 
ισχυρίζεται επίσης ότι δεν αποζημιώθηκε για τις ζημίες που υπέστη εξαιτίας της 
ηχορρύπανσης ή εξαιτίας των κατασκευαστικών περιορισμών που επιβλήθηκαν στο ακίνητό 
του ως αποτέλεσμα του χαρακτηρισμού του ως ευρισκόμενου εντός της ζώνης θορύβου.

II.   Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η εφαρμοστέα κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του 
περιβαλλοντικού θορύβου είναι η οδηγία 2002/49/ΕΚ1. Η οδηγία αφήνει στη διακριτική 
ευχέρεια των κρατών μελών να αποφασίσουν σχετικά με τις οριακές τιμές για τον θόρυβο 
καθώς και τα άλλα μέτρα που στοχεύουν στη μείωση του θορύβου. Σύμφωνα με την οδηγία, 
τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίσουν στρατηγικούς χάρτες θορύβου και σχέδια δράσης με 
σκοπό τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. Οι στρατηγικοί χάρτες θορύβου έπρεπε 
να καταρτιστούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007 ενώ τα αντίστοιχα σχέδια δράσης πρέπει να 
εγκριθούν ύστερα από δημόσια διαβούλευση και συμμετοχή του κοινού μέχρι  τις 18 Ιουλίου 
2008. Η Ουγγαρία κατάρτισε χάρτη θορύβου για το αεροδρόμιο Ferihegy της Βουδαπέστης 
και η έκθεση που υποβλήθηκε στην Επιτροπή σχετικά με το θέμα αυτό είναι διαθέσιμη στο 
κοινό. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες του σχεδίου δράσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, 
πρέπει να τονισθεί ότι τα μέτρα που θα ορίζονται στο σχέδιο δράσης επαφίενται στη 
διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας εθνικής αρχής.

Επιπλέον, υπάρχει ήδη εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους αστικούς αερολιμένες. Το 
άρθρο 6, παράγραφος 2, της οδηγίας 2002/30/ΕΚ2 περί της καθιέρωσης των κανόνων και 
διαδικασιών για τη θέσπιση περιορισμών λειτουργίας σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο 
θόρυβο στους κοινοτικούς αερολιμένες, αποτελεί το νομικό πλαίσιο το οποίο εφαρμόζεται 
στους αστικούς αερολιμένες στην ΕΕ. Εντάσσει στην ευρωπαϊκή νομοθεσία τα κατάλληλα 
μέτρα που παρέχουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα 
θορύβου στα αεροδρόμια.

III.   Συμπεράσματα

Βάσει των στοιχείων αυτών και βάσει των πληροφοριών που γνωστοποίησε ο αναφέρων, δεν 
διαφαίνεται παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Ωστόσο, προκειμένου να εξακριβωθεί η 
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις βάσει της οδηγίας 2002/49/ΕΚ σε σχέση με τους χάρτες 

                                               
1 ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σελ. 12-25.
2 ΕΕ L 85 της  28.3.2002, σελ. 40–46.
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θορύβου, ζητήθηκε από όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ουγγαρίας, να 
παράσχουν λεπτομερείς και πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων μέχρι το τέλος του Ιουλίου 2008. Αν από την απάντηση των ουγγρικών αρχών 
κριθεί απαραίτητη η περαιτέρω έρευνα όσον αφορά το αεροδρόμιο Ferihegy, θα αναληφθεί 
και η κατάλληλη δράση.
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