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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Rita és Ortwin Uhl, német állampolgárok által benyújtott 0125/2008.
számú petíció a speyeri leszállópálya körüli, a légi járművek által okozott 
zajjal kapcsolatos probléma megoldására irányuló intézkedésnek a 
hatóságok által történő elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói azt kifogásolják, hogy Rajna-vidék-Pfalz hatóságai nem intézkednek a 
speyeri leszállópályán a nap és az éjszaka minden órájában a légi járművek által okozott zajjal 
kapcsolatos probléma megoldása érdekében. A speyeri székesegyház, amely a világörökség 
része, szintén veszélynek van kitéve. A hatóságok még nem tudták megállapítani, hogy 
bármilyen szabálysértés elkövetésére sor került volna; másrészt hétvégén a repülőklubok 
ingyenesen dolgozó önkénteseire hagyják a felügyeletet. A petíció benyújtói úgy vélik, hogy 
megsértik alapvető jogaikat. Polgári kezdeményezéssel fordultak az Európai Bizottsághoz. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. június 27. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.

I. A petíció

A petíció benyújtói kifogásolják, hogy Rajna-vidék-Pfalz hatóságai nem intézkednek a 
speyeri leszállópályán a légi járművek által a nap és az éjszaka minden órájában okozott zajjal 
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kapcsolatos probléma megoldása érdekében. A speyeri székesegyház, amely a világörökség 
része, szintén veszélynek van kitéve. A hatóságok azonban nem tudták megállapítani, hogy 
bármilyen szabálysértés elkövetésére sor került volna, bár érdemes megjegyezni, hogy 
hétvégenként a repülőklubok ingyenesen dolgozó önkénteseire hagyják a felügyeletet.

A petíció benyújtói úgy gondolják, hogy alapvető jogaikat sértik meg. Polgári 
kezdeményezéssel fordultak az Európai Bizottsághoz.

II.   A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban 

A környezeti zaj értékelése és kezelése tekintetében alkalmazandó közösségi jogszabály a
2002/49/EK irányelv1. Ez az irányelv a tagállamokra bízza a zajra vonatkozó határértékek és a 
zajcsökkentésre irányuló egyéb intézkedések meghatározását. Az irányelvnek megfelelően a 
tagállamoknak a 250 000-nél több lakost számláló agglomerációkra és valamennyi fontosabb 
repülőtérre vonatkozóan a környezeti zaj kezelésére irányuló stratégiai zajtérképeket és 
cselekvési terveket kell készíteniük. A stratégiai zajtérképeket 2007. június 30. előtt kell 
elkészíteni, míg a kapcsolódó cselekvési terveket –a nyilvánossággal folytatott konzultációt 
követően és a nyilvánosság részvétele mellett – legkésőbb 2008. július 18-ig kell elfogadni. 

A 2002/49/EK irányelv szerint a „fontosabb repülőtér” olyan, a tagállam által kijelölt polgári 
repülőtér, ahol évente 50 000-nél több forgalmi esemény (azaz fel- vagy leszállás) történik, 
nem számítva a kisebb repülőgépekkel végrehajtott, kizárólag oktatási célú repüléseket. 

A német hatóságok arról tájékoztatták az Európai Bizottságot, hogy a speyeri repülőtér nem 
tartozik a fontosabb repülőterek közé, és hogy Speyer városra a mérete miatt (50 000 lakos) 
nem vonatkoznak a 2002/49/EK irányelv alapján előírt, zajtérképekkel kapcsolatos
jelentéstételi kötelezettségek. 

III.   Következtetések

Tekintettel a fentiekre és a petíció benyújtója által közölt információkra, semmi sem utal a 
közösségi jog megsértésére. 

                                               
1 HL L 189., 2002.7.18., 12–25. o.
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