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Vetoomusvaliokunta

21.10.2008

ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 125/2008, Rita ja Ortwin Uhl, Saksan kansalaisia, siitä, että 
viranomaiset eivät ole ryhtyneet käsittelemään Speyerin lentokentän 
lähiympäristölle aiheuttamaa melua koskevaa ongelmaa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjien valituksen aiheena on, että Rheinland-Pfalzin viranomaiset eivät ole 
ryhtyneet käsittelemään Speyerin lentokentän yötä päivää aiheuttamaa melua koskevaa 
ongelmaa. Maailmanperintökohteisiin kuuluva Speyerin katedraali on myös vaarassa. 
Toistaiseksi viranomaiset eivät ole pystyneet toteamaan, että jotain rikosta olisi tapahtunut; 
toisaalta viikonloppuisin viranomaiset jättävät valvonnan lentokerhojen palkatta toimiville 
vapaaehtoisille. Vetoomuksen esittäjien mielestä heidän perusoikeuksiaan rikotaan. He ovat 
kääntyneet kansalaisaloitteella Euroopan komission puoleen.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 27. kesäkuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008

I. Vetoomus 

Vetoomuksen esittäjien valituksen aiheena on, että Rheinland-Pfalzin viranomaiset eivät ole 
ryhtyneet käsittelemään Speyerin lentokentän yötä päivää aiheuttamaa melua koskevaa 
ongelmaa. Maailmanperintökohteisiin kuuluva Speyerin katedraali on myös vaarassa. 
Viranomaiset eivät ole kuitenkaan pystyneet toteamaan, että mitään rikosta olisi tapahtunut, 
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vaikka on syytä panna merkille, että viikonloppuisin he jättävät valvonnan lentokerhojen 
palkatta toimiville vapaaehtoisille. 

Vetoomuksen esittäjät katsovat, että heidän perusoikeuksiaan on rikottu. He ovat kääntyneet 
kansalaisaloitteella Euroopan komission puoleen.

II. Vetoomusta koskevat komission huomiot 

Ympäristön melun arviointiin ja hallintaan soveltuva EU:n säännös on direktiivi 2002/49/EY1. 
Direktiivissä jätetään jäsenvaltioiden harkintavaltaan päättää melun raja-arvoista ja muista 
toimista, joilla pyritään vähentämään melua. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on laadittava 
strategisia melukarttoja ja toimintasuunnitelmia, joilla pyritään hallitsemaan ympäristömelua 
yli 250 000 asukkaan taajamissa ja kaikilla suurilla lentokentillä. Strategiset melukartat oli 
laadittava 30. kesäkuuta 2007 mennessä ja niitä vastaavat toimintasuunnitelmat oli määrä 
hyväksyä kansalaisten kuulemisen ja osallistumisen jälkeen 18. heinäkuuta 2008 mennessä. 

Direktiivin 2002/49/EY mukaan "suurella lentokentällä" tarkoitetaan jäsenvaltion nimeämää 
siviililentokenttää, jolla on vuosittain yli 50 000 liikennetapahtumaa (nousua tai laskua), 
lukuun ottamatta kevyiden ilma-alusten käyttöä yksinomaan koulutustarkoituksiin. 

Saksan viranomaiset ovat ilmoittaneet Euroopan komissiolle, että Speyerin lentokenttä ei ole 
suuri lentokenttä ja Speyerin kaupungin koon takia (50 000 asukasta) direktiivissä 
2002/49/EY vaadituista melukartoista ei tarvitse tehdä selvitystä. 

III. Päätelmät 

Edellä mainittujen ja vetoomuksen esittäjien antamien tietojen perusteella ei ole todisteita 
siitä, että yhteisön lainsäädäntöä olisi rikottu. 

                                               
1 EYVL L 189, 18.7.2002, s. 12–25.
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