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Θέμα: Αναφορά 0125/2008, των Rita και Ortwin Uhl, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με αποτυχία των αρχών να δράσουν σε σχέση με τον θόρυβο των
αεροσκαφών γύρω από τον αεροδιάδρομο στο Speyer

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες διαμαρτύρονται για την αποτυχία των αρχών της Ρηνανίας-Παλατινάτου να 
αντιμετωπίσουν τον θόρυβο που προκαλείται όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας από τα 
αεροσκάφη στον αεροδιάδρομο στο Speyer. Κινδυνεύει επίσης και ο καθεδρικός Speyer, ένα 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Οι αρχές πάντως δεν έχουν καταφέρει ακόμα να 
διαπιστώσουν αν έχει διαπραχθεί κάποιο αδίκημα· από την άλλη πλευρά, το σαββατοκύριακο 
αφήνουν την εποπτεία σε άμισθους εθελοντές από αερολέσχες. Οι αναφέροντες θεωρούν ότι 
παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Προσέφυγαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 
μια πρωτοβουλία πολιτών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Ιουνίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

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

I. Η αναφορά

Οι αναφέροντες διαμαρτύρονται για την αποτυχία των αρχών της Ρηνανίας-Παλατινάτου να 
αντιμετωπίσουν τον θόρυβο που προκαλείται όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας από 
αεροσκάφη στον αεροδιάδρομο στο Speyer. Κινδυνεύει επίσης και ο καθεδρικός Speyer, ένα 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Οι αρχές πάντως δεν έχουν καταφέρει ακόμα να 
διαπιστώσουν αν έχει διαπραχθεί κάποιο αδίκημα, αν και θα έπρεπε να αναφερθεί ότι το 
σαββατοκύριακο αφήνουν την εποπτεία σε άμισθους εθελοντές από αερολέσχες. 
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Οι αναφέροντες θεωρούν ότι παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Προσέφυγαν 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια πρωτοβουλία πολιτών.

II. Τα σχόλια της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά την αξιολόγηση και τη διαχείριση του 
περιβαλλοντικού θορύβου είναι η οδηγία 2002/49/ΕΚ1. Η εν λόγω οδηγία αφήνει στη
διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών την απόφαση σχετικά με τις οριακές τιμές του 
θορύβου και άλλα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωσή του. Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη
μέλη πρέπει να προβούν σε στρατηγική χαρτογράφηση του θορύβου και σε σχέδια δράσης 
που αποσκοπούν στη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου για πολεοδομικά 
συγκροτήματα άνω των 250 000 κατοίκων και για όλα τα μεγάλα αεροδρόμια. Η στρατηγική
χαρτογράφηση του θορύβου έπρεπε να έχει εκπονηθεί πριν από την 30ή Ιουνίου 2007, ενώ τα
αντίστοιχα σχέδια δράσης έπρεπε να εγκριθούν κατόπιν διαβούλευσης και συμμετοχής του 
κοινού μέχρι τις 18 Ιουλίου 2008. 

Σύμφωνα με την οδηγία 2002/49/ΕΚ, «μεγάλο αεροδρόμιο» είναι ένα αεροδρόµιο πολιτικής 
αεροπορίας, καθοριζόµενο από το κράτος µέλος, µε περισσότερες από 50 000 κινήσεις 
(απογειώσεις και προσγειώσεις) το χρόνο, εξαιρουµένων όσων χρησιµοποιούνται 
αποκλειστικά για εκπαίδευση σε ελαφρά αεροσκάφη.

Οι γερμανικές αρχές ενημέρωσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το αεροδρόμιο του Speyer
δεν αποτελεί μεγάλο αεροδρόμιο και, λόγω του μεγέθους του Speyer (50 000 κάτοικοι), δεν 
προκύπτουν υποχρεώσεις που να αφορούν τη χαρτογράφηση του θορύβου, όπως αυτή 
ορίζεται από την οδηγία 2002/49/ΕΚ. 

III. Συμπεράσματα

Με δεδομένα τα παραπάνω και τις πληροφορίες που παρέχουν οι αναφέροντες, δεν υπάρχουν
στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι υπάρχει παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας.

                                               
1 ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σελ. 12-25


