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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0125/2008, którą złożyli Rita i Ortwin Uhl (Niemcy), w sprawie 
niepodjęcia przez władze działań w celu zajęcia się kwestią hałasu 
emitowanego przez samoloty wokół lądowiska w Speyer

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarżą się na niepodjęcie przez władze Nadrenii-Palatynatu działań w celu 
zajęcia się kwestią hałasu emitowanego nieustannie w dzień i w nocy przez samoloty na 
lądowisku w Speyer. Zagrożona jest także katedra w Speyer, zaliczana do światowego 
dziedzictwa kulturowego. Dotychczas władze nie były w stanie ustalić, czy zostało 
popełnione przestępstwo; z drugiej strony, w weekendy przekazują one nadzór 
niewynagradzanym wolontariuszom z klubów lotniczych. Składający petycję uważają, że 
naruszane są ich prawa podstawowe. Zwrócili się do Komisji Europejskiej z inicjatywą 
obywatelską. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 czerwca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

I. Petycja

Składający petycję skarżą się na niepodjęcie przez władze Nadrenii-Palatynatu działań w celu 
zajęcia się kwestią hałasu emitowanego nieustannie w dzień i w nocy przez samoloty na 
lotnisku w Speyer. Zagrożona jest także katedra w Speyer, zaliczana do światowego 
dziedzictwa kulturowego. Jednak władze nie były w stanie ustalić, czy zostało popełnione 
przestępstwo, choć warto zauważyć, że w weekendy przekazują one nadzór 
niewynagradzanym wolontariuszom z klubów lotniczych. 
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Składający petycję uważają, że naruszono ich prawa podstawowe. Zwrócili się do Komisji 
Europejskiej z inicjatywą obywatelską.

II.   Uwagi Komisji dotyczące petycji

Wspólnotowym aktem prawnym mającym zastosowanie w odniesieniu do oceny 
i zarządzania hałasem jest dyrektywa 2002/49/WE1. Pozostawia ona w gestii państw 
członkowskich decyzję dotyczącą wartości granicznych hałasu i innych środków mających na 
celu jego ograniczanie. Według tej dyrektywy, państwa członkowskie muszą sporządzić 
strategiczne mapy hałasu i plany działań ukierunkowane na zarządzanie hałasem w otoczeniu 
w przypadku aglomeracji o liczbie mieszkańców przekraczającej 250 000 oraz w przypadku 
wszystkich głównych lotnisk. Strategiczne mapy hałasu należało sporządzić do dnia
30 czerwca 2007 r., natomiast odnośne plany działań należało zatwierdzić do dnia 18 lipca
2008 r. po konsultacjach i z udziałem społeczeństwa.

Zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE „główne lotnisko” oznacza cywilny port lotniczy 
wyznaczony przez państwo członkowskie, na którym odbywa się ponad 50 tysięcy 
przemieszczeń rocznie (przez przemieszczenie rozumie się start lub lądowanie), 
z wyłączeniem przemieszczeń dokonywanych wyłącznie w celach szkoleniowych na lekkich 
samolotach. 

Władze niemieckie poinformowały Komisję Europejską, że lotnisko Speyer nie jest głównym 
lotniskiem, a ze względu na wielkość Speyer (50 000 mieszkańców) nie istnieją wymogi 
sprawozdawcze w zakresie map hałasu wynikające z dyrektywy 2002/49/WE. 

III.   Wnioski

W świetle powyższego oraz informacji przekazanych przez składających petycję nie ma 
dowodu na naruszenie prawa wspólnotowego.

                                               
1 Dz.U. L 189 z 18.7.2002, str. 12-25.


