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Asia: Vetoomus nro 1105/2007, L. M., Unkarin kansalainen, Budapestissä 
sijaitsevan Ferihegyn lentoaseman melusaasteesta hänelle aiheutuvasta 
haitasta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä toteaa, että Unkarin viranomaiset eivät noudata asianmukaisesti 
melusaastetta koskevaa EU:n lainsäädäntöä, koska ne eivät ole ryhtyneet tarvittaviin 
toimenpiteisiin Budapestin Ferihegyn lentoaseman toiminnasta aiheutuvan melun 
rajoittamiseksi tai korvausten maksamiseksi melusta suoraan kärsiville asukkaille. 
Vetoomuksen esittäjä kertoo omistavansa kaksi Budapestin Ferihegyn lentoaseman
läheisyydessä sijaitsevaa kiinteistöä, joista toisen on luokiteltu sijaitsevan meluvyöhykkeellä 
ja toisen ei, vaikka kummassakin ilmenee melusaastetta. Hän katsoo lisäksi tulevansa 
syrjityksi kiitotien suorituskyvyn lisäämistoimenpiteiden vuoksi. Niillä on tarkoitus suojella 
Budapestin muilla alueilla asuvia ihmisiä melulta, mutta niiden vuoksi melusaaste on 
lisääntynyt hänen kiinteistöissään. Vetoomuksen esittäjä väittää myös, että hän ei ole saanut 
korvauksia melusaasteen aiheuttamasta haitasta eikä kiinteistöönsä kohdistuvista 
rakennusrajoituksista, jotka johtuvat siitä, että hänen kiinteistönsä katsotaan sijaitsevan 
meluvyöhykkeellä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 18. huhtikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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3. Komission vastaus, saatu 17. heinäkuuta 2008

I. Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä toteaa, että Unkarin viranomaiset eivät noudata asianmukaisesti 
melusaastetta koskevaa EU:n lainsäädäntöä, koska ne eivät ole ryhtyneet tarvittaviin 
toimenpiteisiin Budapestin Ferihegyn lentoaseman toiminnasta aiheutuvan melun 
rajoittamiseksi tai korvausten maksamiseksi melusta suoraan kärsiville asukkaille. 
Vetoomuksen esittäjä kertoo omistavansa kaksi Budapestin Ferihegyn lentoaseman
läheisyydessä sijaitsevaa kiinteistöä, joista toisen on luokiteltu sijaitsevan meluvyöhykkeellä 
ja toisen ei, vaikka kummassakin ilmenee melusaastetta. Hän katsoo lisäksi tulevansa 
syrjityksi kiitotien suorituskyvyn lisäämistoimenpiteiden vuoksi. Niillä on tarkoitus suojella 
Budapestin muilla alueilla asuvia ihmisiä melulta, mutta niiden vuoksi melusaaste on 
lisääntynyt hänen kiinteistöissään. Vetoomuksen esittäjä väittää myös, että hän ei ole saanut 
korvauksia melusaasteen aiheuttamasta haitasta eikä kiinteistöönsä kohdistuvista 
rakennusrajoituksista, jotka johtuvat siitä, että hänen kiinteistönsä katsotaan sijaitsevan 
meluvyöhykkeellä.

II. Komission havainnot

Yhteisön lainsäädäntö, jota ympäristömelun arviointiin ja hallintaan sovelletaan, on direktiivi 
2002/49/EY1. Siinä jätetään jäsenvaltion harkintaan päättää raja-arvoista melulle ja muista 
melun vähentämiseen suunnatuista toimista. Jäsenvaltioiden on laadittava direktiivin 
mukaisesti strategisia melukarttoja ja toimintasuunnitelmia, joilla pyritään ympäristömelun 
hallintaan. Melukartat oli laadittava 30. kesäkuuta 2007 mennessä ja niitä vastaavat 
toimintasuunnitelmat on hyväksyttävä 18. heinäkuuta 2008 mennessä yleisön kuulemisen ja 
osallistumisen jälkeen. Unkari on laatinut melukartan Budapestin Ferihegyn lentoasemasta ja 
yleisö voi tutustua komissiolle asiasta toimitettuun selvitykseen. Toimintasuunnitelmaa ollaan 
valmistelemassa. On kuitenkin syytä huomauttaa, että toimintasuunnitelmassa esitetyt toimet 
ovat toimivaltaisen kansallisen viranomaisen harkinnassa. 

Lisäksi huomautetaan, että kaupunkilentoasemia varten on jo olemassa yhdenmukaistettu
eurooppalainen kehys. Meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamista yhteisön 
lentoasemilla koskevien sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta annetun direktiivin
2002/30/EY2 sisältämä 6 artiklan 2 kohta toimii kaikkia EU:n alueella sijaitsevia lentoasemia 
koskevana oikeudellisena kehyksenä. Siinä on EU:n lainsäädännön mukaisia toimenpiteitä, 
joihin jäsenvaltiot voivat turvautua puuttuakseen lentoasemien meluhaittoihin.

III. Päätelmät

Ottaen huomioon edellä esitetyt seikat ja vetoomuksen esittäjän antamat tiedot ei ole selvää, 
että yhteisön lainsäädäntöä rikotaan. Sen varmistamiseksi, että direktiivin 2002/49/EY 
velvoitteita noudatetaan, on kaikkia jäsenvaltioita, Unkari mukaan luettuna, kuitenkin 
pyydetty toimittamaan heinäkuun 2008 loppuun mennessä yksityiskohtaiset ja ajantasaistetut 
tiedot asiaankuuluvien määräysten toimeenpanosta. Jos Unkarin viranomaisten vastaus antaa 
                                               
1 EYVL L 189, 18.7.2002, s. 12–25.
2 EYVL L 85, 28.3.2002, s. 40–46.
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aihetta Ferihegyn lentoasemaa koskeviin jatkotutkimuksiin, ryhdytään tarvittaviin toimiin.
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