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Ref.: Petiţia nr. 0125/2008, adresată de Rita şi Ortwin Uhl, de naţionalitate 
germană, privind neintervenţia autorităţilor în legătură cu zgomotul produs 
de aeronave în jurul câmpului de aterizare Speyer 

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarii reclamă neintervenţia autorităţilor din Rhineland-Palatinate în ceea ce priveşte 
zgomotul produs la orice oră din zi şi din noapte de aeronave pe câmpul de aterizare Speyer. 
De asemenea, catedrala Speyer, un aşezământ cultural care face parte din patrimoniul 
mondial, este în pericol. Totuşi, autorităţile nu au putut să stabilească faptul că s-a comis 
vreun delict; pe de altă parte, la sfârşitul săptămânii, acestea lasă supravegherea în seama unor 
voluntari neplătiţi din cadrul unor cluburi de zbor. Petiţionarii consideră că drepturile lor 
fundamentale au fost încălcate. Aceştia au apelat la Comisia Europeană în baza unei iniţiative 
cetăţeneşti.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 iunie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008.

I. Petiţia

Petiţionarii reclamă neintervenţia autorităţilor din Rhineland-Palatinate în cea ce priveşte 
zgomotul produs la orice oră din zi şi din noapte de aeronave pe câmpul de aterizare Speyer. 
De asemenea, catedrala Speyer, un aşezământ cultural care face parte din patrimoniul 
mondial, este în pericol. Cu toate acestea, autorităţile nu au putut să stabilească faptul că s-a 
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comis vreun delict, deşi merită menţionat faptul că la sfârşitul săptămânii supravegherea este 
lăsată în seama unor voluntari neplătiţi din cadrul unor cluburi de zbor. 

Petiţionarii consideră că drepturile lor fundamentale au fost încălcate. Aceştia au apelat la 
Comisia Europeană în baza unei iniţiative cetăţeneşti.

II.   Comentariile Comisiei cu privire la petiţie

Legislaţia comunitară aplicabilă cu privire la evaluarea şi gestiunea zgomotului ambiental este 
constituită din Directiva 2002/49/CE1. Directiva lasă stabilirea valorilor limitelor privind
zgomotul, precum şi alte măsuri privind reducerea zgomotului la latitudinea statelor membre. 
Conform directivei, statele membre trebuie să întocmească hărţi strategice de zgomot şi 
planuri de acţiune pentru gestiunea zgomotului ambiental în zone aglomerate cu mai mult de 
250 000 de locuitori şi pentru toate aeroporturile principale. Hărţile strategice de zgomot au 
trebuit întocmite înainte de 30 iunie 2007, iar planurile de acţiune corespunzătoare au trebuit 
adoptate, după consultarea şi participarea publicului, până la data de 18 iulie 2008. 

Conform Directivei 2002/49/CE, noţiunea de „aeroport principal” se referă la un aeroport 
civil, desemnat de statele membre, care are mai mult de 50 000 de mişcări de transport aerian 
pe an (o mişcare fiind definită ca o aterizare sau o decolare), fără a lua în calcul zborurile în 
scopuri de antrenament pe aeronave uşoare. 

Autorităţile germane au adus la cunoştinţa Comisiei Europene faptul că aeroportul din Speyer 
nu este un aeroport principal şi, datorită dimensiunilor localităţii Speyer (50 000 de locuitori),
nu există obligaţii de raportare privind hărţile de zgomot solicitate în temeiul Directivei 
2002/49/CE. 

III.   Concluzii

Având în vedere cele precizate mai sus şi informaţiile comunicate de petiţionar, nu există 
dovezi privind încălcarea legislaţiei comunitare. 
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