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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Μαρτίου 2002
περί της καθιέρωσης των κανόνων και διαδικασιών για τη θέσπιση περιορισµών λειτουργίας σε
συνάρτηση µε τον προκαλούµενο θόρυβο στους κοινοτικούς αερολιµένες
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 80 παράγραφος 2,

στη βάση της παραδοχής ότι θα συνεχιστεί η ανοδική πορεία
εξέλιξης των αεροπορικών µεταφορών στην Ευρώπη.
(6)

Η χρήση αεροπλάνων που εµφανίζουν καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις είναι σε θέση να συµβάλει στην αποτελεσµατικότερη χρήση του διαθέσιµου δυναµικού των αερολιµένων και να διευκολύνει την ανάπτυξη των αερολιµενικών
υποδοµών, τηρουµένων των απαιτήσεων της αγοράς.

(7)

Στο πλαίσιο µίας εξισορροπηµένης προσέγγισης για την
διαχείριση των θορύβων, ένα κοινό πλαίσιο των κανόνων και
διαδικασιών θέσπισης των λειτουργικών περιορισµών στους
κοινοτικούς αερολιµένες θα βοηθήσει να διασφαλισθούν οι
απαιτούµενοι όροι λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς διότι
θα εφαρµόζονται οι ίδιοι λειτουργικοί περιορισµοί σε αερολιµένες που αντιµετωπίζουν συγκρίσιµα προβλήµατα θορύβου. Αυτό το πλαίσιο κανόνων περιλαµβάνει αξιολόγηση
των επιπτώσεων που έχουν οι θόρυβοι σε κάποιον αερολιµένα και εξέταση των µέτρων που είναι διαθέσιµα για τον
µετριασµό των εν λόγω επιπτώσεων καθώς και επιλογή των
κατάλληλων µέτρων µείωσης του θορύβου για να επιτευχθεί
το µέγιστο όφελος για το περιβάλλον µε το µικρότερο
κόστος.

(8)

Στα άρθρα 8 και 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92
του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992, για την πρόσβαση των κοινοτικών αεροµεταφορέων σε δροµολόγια
ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραµµών (6), προβλέπεται,
µεταξύ άλλων, η δηµοσίευση και εξέταση των λειτουργικών
περιορισµών. Η σχέση των εν λόγω διατάξεων µε την
παρούσα οδηγία θα πρέπει να αναλυθεί διεξοδικά.

(9)

Θα πρέπει να αναγνωρισθεί το θεµιτό συµφέρον του κλάδου
των αεροπορικών µεταφορών να εφαρµόζει λύσεις που είναι
αποτελεσµατικές από τη σκοπιά του κόστους για την επίτευξη των στόχων διαχείρισης του θορύβου.

(10)

Η 33η συνέλευση της ∆ΟΠΑ ενέκρινε το ψήφισµα A33/7
µε το οποίο καθιερώνεται η έννοια της «εξισορροπηµένης
προσέγγισης» κατά τη διαχείριση των θορύβων. Αυτή η
προσέγγιση αποτελεί µέθοδο δράσης για την αντιµετώπιση
του θορύβου των αεροπλάνων, η οποία περιλαµβάνει, ιδίως,
διεθνείς κατευθυντήριες γραµµές για τη θέσπιση των ειδικών
λειτουργικών περιορισµών για κάθε αερολιµένα. Η έννοια
της «εξισορροπηµένης προσέγγισης» κατά τη διαχείριση του
θορύβου των αεροπλάνων εµπεριέχει τέσσερις βασικές
συνιστώσες και απαιτεί την προσεκτική αξιολόγηση των ποικιλόµορφων εναλλακτικών λύσεων για την µείωση του θορύβου, συµπεριλαµβανοµένης της µείωσης του θορύβου που
προκαλούν τα αεροπλάνα στην πηγή, της εφαρµογής µέτρων
προγραµµατισµού και διαχείρισης των χρήσεων της γης, της
προσφυγής σε λειτουργικές διαδικασίες και λειτουργικούς
περιορισµούς εξάλειψης των θορύβων, µε την επιφύλαξη
των εφαρµοζόµενων νοµίµων υποχρεώσεων και των
ισχυουσών συµφωνιών, νοµοθεσιών και πολιτικών.

την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί κύριο στόχο της κοινής
πολιτικής µεταφορών. Αυτό επιβάλλει την εφαρµογή
ολοκληρωµένης προσέγγισης, σκοπός της οποίας είναι να
διασφαλίζονται τόσο η αποτελεσµατική λειτουργία των
µεταφορικών συστηµάτων της Κοινότητας όσο και η προστασία του περιβάλλοντος.

(2)

Η αειφόρος ανάπτυξη των αεροπορικών µεταφορών συνεπάγεται τη θέσπιση µέτρων για τη µείωση των ενοχλήσεων που
προκαλούνται από τους θορύβους των αεροπλάνων στους
αερολιµένες οι οποίοι εµφανίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα
θορύβου.

(3)

Στα πλαίσια της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (∆ΟΠΑ) καθιερώθηκε ένα νέο, αυστηρότερο πρότυπο
πιστοποίησης των θορύβων, το οποίο καθορίζεται στον τόµο
1 µέρος ΙΙ κεφάλαιο 4 του παραρτήµατος 16 της σύµβασης
της ∆ιεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας. Αυτό το πρότυπο θα
συµβάλει µακροπρόθεσµα στη µείωση των θορύβων στις
περιοχές γύρω από τους αερολιµένες.

(4)

Το πρότυπο του κεφαλαίου 4 καθιερώθηκε για την πιστοποίηση αεροπλάνων και όχι για να αποτελεί τη βάση
θέσπισης λειτουργικών περιορισµών.

(5)

Η βαθµιαία απόσυρση των αεροπλάνων του κεφαλαίου 2,
κατ’ εφαρµογή της οδηγίας 92/14/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
της 2ας Μαρτίου 1992, για τον περιορισµό της χρησιµοποίησης των αεροπλάνων που υπάγονται στο παράρτηµα 16
της σύµβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία, τόµος 1
δεύτερο µέρος κεφάλαιο 2 δεύτερη έκδοση (1988) (5), θα
έχει ολοκληρωθεί την 1η Απριλίου του 2002, ενώ θα απαιτηθεί η λήψη νέων µέτρων ούτως ώστε να αποτραπεί η
επιδείνωση των συνθηκών εκποµπής θορύβων µετά το 2002,

(1) ΕΕ C 75 Ε της 26.3.2002, σ. 318.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 20.3.2002 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 14.3.2002 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13.3.2002 (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Συµβουλίου της
26.3.2002.
5
( ) ΕΕ L 76 της 23.3.1992, σ. 21· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 991/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 138 της
22.5.2001, σ. 12).

(6) ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 8.

28.3.2002
(11)

(12)

(13)

(14)
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Η «εξισορροπηµένη προσέγγιση» αποτελεί σηµαντικό βήµα
προς την κατεύθυνση της µείωσης του θορύβου. Ωστόσο,
προκειµένου να επιτευχθεί αποτελεσµατική και διαρκής
µείωση του θορύβου, είναι εξίσου αναγκαία η εφαρµογή
αυστηρότερων τεχνικών προδιαγραφών, όπως για παράδειγµα αυστηρότερων προδιαγραφών όσον αφορά το
θόρυβο από τα αεροπλάνα, µε ταυτόχρονη απόσυρση
θορυβωδών αεροπλάνων από τη λειτουργική εκµετάλλευση.
Η οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε την αξιολόγηση και τη διαχείριση του
περιβαλλοντικού θορύβου (1), που αποτελεί οριζόντιο µέτρο
το οποίο καλύπτει όλες τις µορφές µεταφοράς, ορίζει µια
κοινή προσέγγιση αξιολόγησης και διαχείρισης των περιβαλλοντικών θορύβων. Αντικείµενο της εν λόγω οδηγίας είναι ο
έλεγχος των περιβαλλοντικών θορύβων στις περιοχές των
ευρύτερων πολεοδοµικών συγκροτηµάτων και κοντά στις
κυριότερες µεταφορικές υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων
των αερολιµένων, η ενηµέρωση του κοινού για τον περιβαλλοντικό θόρυβο και τις επιπτώσεις του και η κατάρτιση από
τις αρµόδιες αρχές προγραµµάτων δράσης που θα οδηγήσουν στην πρόληψη και τη µείωση των περιβαλλοντικών
θορύβων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο καθώς, και στη
διαφύλαξη της ποιότητας των περιβαλλοντικών θορύβων,
στις περιπτώσεις που είναι καλή.
Στην οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων
σχεδίων δηµόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (2),
προβλέπεται ήδη ενδελεχής εξέταση των αερολιµενικών σχεδίων που περιλαµβάνουν µέτρα καταπολέµησης των
θορύβων. Μπορεί να θεωρηθεί ότι οι διατάξεις αυτές
πληρούν, εν µέρει, τις απαιτήσεις αξιολόγησης της παρούσας οδηγίας, όσον αφορά τα σχέδια επέκτασης των αερολιµενικών υποδοµών.
Από την εξέταση αυτή µπορεί να αποδειχθεί ότι οι επιδιωκόµενοι στόχοι δεν δύνανται να επιτευχθούν παρά µόνο µε τον
περιορισµό των προσφεροµένων νέων υπηρεσιών και τη βαθµιαία απόσυρση των αεροπλάνων τα οποία πληρούν οριακά
τα πρότυπα πιστοποίησης θορύβων του κεφαλαίου 3.

(15)

Θα πρέπει να αναγνωριστούν τα ιδιάζοντα προβλήµατα
θορύβων στους αερολιµένες οι οποίοι βρίσκονται στο κέντρο ευρύτερων πολεοδοµικών συγκροτηµάτων («αστικοί
αερολιµένες»), παρέχοντας τη δυνατότητα για τη θέσπιση
αυστηρότερων κανόνων.

(16)

Χρειάζεται να οριστικοποιηθεί ο ενδεικτικός κατάλογος των
αστικών αερολιµένων µε βάση τα στοιχεία που θα χορηγηθούν από τα κράτη µέλη.

(17)

Η επέκταση των αερολιµενικών υποδοµών θα πρέπει να
διευκολύνεται µε απώτερο στόχο τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αεροπορικών µεταφορών.

(18)

(19)

Είναι αναγκαίο να επιτραπεί η συνέχιση της εφαρµογής των
µέτρων διαχείρισης του θορύβου που ήδη ισχύουν σε ορισµένους αερολιµένες, και η πραγµατοποίηση ορισµένων τεχνικών αλλαγών στους επιµέρους λειτουργικούς περιορισµούς.
Θα πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική επιβάρυνση των
αεροµεταφορέων στις αναπτυσσόµενες χώρες, επιτρέποντας
τη χορήγηση, εφόσον χρειάζεται, παρεκκλίσεων που θα περι-

( ) Αυτή η οδηγία είναι υπό επεξεργασία και θα εφαρµοσθεί µετά την
υιοθέτησή της.
(2) ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 97/11/EΚ (ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5).
1
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λαµβάνουν ασφαλιστικές ρήτρες προς αποφυγή των
καταχρήσεων.
(20)

Θα πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η διεξαγωγή
διαβουλεύσεων µε όλες τις ενδιαφερόµενες πλευρές για τα
προτεινόµενα µέτρα σχετικά µε το θόρυβο, και ιδίως για τη
θέσπιση νέων λειτουργικών περιορισµών.

(21)

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να ενηµερώνονται αρκετά πριν
για τη θέσπιση νέων λειτουργικών περιορισµών.

(22)

Θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις µε τις οποίες θα
διασφαλίζεται το δικαίωµα προσφυγής κατά της θέσπισης
λειτουργικών περιορισµών σε ένα όργανο εξέτασης προσφυγών το οποίο µπορεί να είναι δικαστήριο.

(23)

Η οδηγία είναι σύµφωνη µε τις αρχές της επικουρικότητας
και της αναλογικότητας, όπως αυτές καθορίζονται στο
άρθρο 5 της συνθήκης. Η θέσπιση λειτουργικών περιορισµών στους κοινοτικούς αερολιµένες µπορεί να συµβάλει
στην πρόληψη της επιδείνωσης της ηχητικής ρύπανσης στα
περίχωρα των αερολιµένων, αλλά ενέχει κίνδυνο νόθευσης
του ανταγωνισµού. Ο επιδιωκόµενος στόχος µπορεί ως εκ
τούτου να επιτευχθεί αποτελεσµατικότερα σε κοινοτικό επίπεδο µε τη θέσπιση εναρµονισµένων κανόνων για την
καθιέρωση των λειτουργικών περιορισµών στα πλαίσια των
κανόνων διαχείρισης του θορύβου. Η οδηγία περιορίζεται
στο ελάχιστο που απαιτείται για την επίτευξη του προαναφερόµενου στόχου και δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για το
σκοπό αυτό.

(24)

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (3).

(25)

Οι διατάξεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία αντικαθιστούν εκείνες του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 925/1999,
της 29ης Απριλίου, για την εγγραφή στα νηολόγια και την
εκµετάλλευση εντός της Κοινότητας ορισµένων τύπων αεριωθούµενων υποηχητικών πολιτικών αεροπλάνων που έχουν
τροποποιηθεί και επαναπιστοποιηθεί ως τηρούντα τα πρότυπα του τόµου Ι µέρος ΙΙ κεφάλαιο 3 του παραρτήµατος
16 της σύµβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία, τρίτη
έκδοση (Ιούλιος 1993) (4). Ο εν λόγω κανονισµός θα πρέπει συνεπώς να καταργηθεί,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Στόχοι
Οι στόχοι της παρούσας οδηγίας είναι:
α) ο καθορισµός κανόνων εφαρµοζοµένων στην Κοινότητα που θα
διευκολύνουν την καθιέρωση οµοιογενών λειτουργικών περιορισµών στο επίπεδο των αερολιµένων, ούτως ώστε να περιοριστεί, ή να µειωθεί, ο αριθµός των ατόµων που υποφέρουν από
τις βλαβερές συνέπειες του θορύβου,
β) η δηµιουργία πλαισίου που να κατοχυρώνει τις απαιτήσεις της
εσωτερικής αγοράς,
(3) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(4) ΕΕ L 115 της 4.5.1999, σ. 1.
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γ) η προώθηση µιας ανάπτυξης του αερολιµενικού δυναµικού η
οποία να σέβεται το περιβάλλον,
δ) η διευκόλυνση της επίτευξης καθορισµένων στόχων περιστολής
των θορύβων σε επίπεδο κάθε αερολιµένος,
ε) η παροχή της δυνατότητας επιλογής µεταξύ των διαθέσιµων
µέτρων, µε σκοπό να επιτευχθεί το µέγιστο όφελος για το
περιβάλλον µε το µικρότερο κόστος.

Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:
α) «Αερολιµένας»: ο πολιτικός αερολιµένας στην Κοινότητα ο
οποίος εµφανίζει περισσότερες από 50 000 διακινήσεις
υποηχητικών αεριωθούµενων πολιτικών αεροπλάνων ανά ηµερολογιακό έτος (όπου διακίνηση είναι µία απογείωση ή µία
προσγείωση), λαµβανοµένου υπόψη του µέσου όρου των τριών
τελευταίων ηµερολογιακών ετών πριν από την εφαρµογή των
διατάξεων της παρούσας οδηγίας στο συγκεκριµένο αερολιµένα.
β) «Αστικός αερολιµένας»: ο αερολιµένας του οποίου κανείς διάδροµος δεν διαθέτει διαδροµή απογείωσης µεγαλύτερη των
2000 µέτρων, ο οποίος παρέχει µόνον υπηρεσίες από σηµείο
σε σηµείο µεταξύ ευρωπαϊκών κρατών ή στο εσωτερικό του
ιδίου κράτους, και ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο ευρύτερων
πολεοδοµικών συγκροτηµάτων, όπου, σύµφωνα µε αντικειµενικά κριτήρια, υπάρχει σηµαντικός αριθµός ατόµων που θίγονται από το θόρυβο των αεροπλάνων και για τα οποία κάθε
πρόσθετη αύξηση του αριθµού διακινήσεων συνεπάγεται ιδιαίτερα έντονη ενόχληση, λόγω της σοβαρότητας της ηχητικής
ρύπανσης. Οι εν λόγω αερολιµένες απαριθµούνται στο
παράρτηµα Ι. Το εν λόγω παράρτηµα µπορεί να τροποποιηθεί
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 3.
γ) «Aεριωθούµενα υποηχητικά πολιτικά αεροπλάνα»: τα αεροπλάνα των οποίων η µέγιστη µάζα είναι κατά την απογείωση
34 000 kg και άνω ή των οποίων η πιστοποιηµένη µέγιστη
εσωτερική χωρητικότητα, για το συγκεκριµένο τύπο αεροπλάνου, περιλαµβάνει περισσότερες από 19 θέσεις επιβατών, εκτός
από τις θέσεις που προορίζονται αποκλειστικά για το πλήρωµα.
δ) «Οριακά συµµορφούµενα αεροπλάνα»: τα αεριωθούµενα
υποηχητικά πολιτικά αεροπλάνα τα οποία πληρούν τις οριακές
τιµές πιστοποίησης οι οποίες καθορίζονται στον τόµο 1 µέρος
ΙΙ κεφάλαιο 3 του παραρτήµατος 16 της σύµβασης για τη
∆ιεθνή Πολιτική Αεροπορία, µε σωρευτικό περιθώριο που δεν
υπερβαίνει τα 5 EPNdB (Effective Perceived Noise in decibels) (πραγµατικά αντιληπτού θορύβου σε decibel), όπου το
σωρευτικό περιθώριο, εκφραζόµενο σε EPNdB, προκύπτει από
το συνάθροισµα των µεµονωµένων περιθωρίων (δηλ. των διαφορών µεταξύ της πιστοποιηµένης στάθµης του θορύβου και
της ανώτατης επιτρεπόµενης στάθµης θορύβου) στο καθένα
από τα τρία βασικά σηµεία αναφοράς µέτρησης του θορύβου,
όπως αυτά καθορίζονται στον τόµο 1 µέρος ΙΙ κεφάλαιο 3 του
παραρτήµατος 16 της σύµβασης για τη ∆ιεθνή Πολιτική Αεροπορία.
ε) «Λειτουργικοί περιορισµοί»: τα συναφή µε το θόρυβο µέτρα µε
τα οποία περιορίζεται ή µειώνεται η πρόσβαση των αεριωθουµένων υποηχητικών πολιτικών αεροπλάνων σε κάποιον αερολιµένα· στα µέτρα αυτά συµπεριλαµβάνονται λειτουργικοί περιορισµοί που αποσκοπούν στην απόσυρση από τις δραστηριότητες λειτουργικής εκµετάλλευσης των οριακά συµµορφούµενων
αεροπλάνων σε συγκεκριµένους αερολιµένες, ή επιµέρους λει-
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τουργικοί περιορισµοί, οι οποίοι αφορούν τη λειτουργική εκµετάλλευση των αεριωθούµενων υποηχητικών πολιτικών αεροπλάνων, ανάλογα µε την εκάστοτε χρονική περίοδο.
στ) «Ενδιαφερόµενες πλευρές»: τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα
οποία θίγονται ή είναι πιθανόν να θιγούν από την καθιέρωση
των µέτρων µείωσης των θορύβων, συµπεριλαµβανοµένων των
λειτουργικών περιορισµών, ή τα οποία έχουν νόµιµο συµφέρον
για την εφαρµογή τέτοιων µέτρων.
ζ) «Εξισορροπηµένη προσέγγιση:» είναι η προσέγγιση, στο πλαίσιο
της οποίας τα κράτη µέλη εξετάζουν τα εφαρµοζόµενα µέτρα
για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των θορύβων σε έναν
αερολιµένα στο έδαφός τους και ιδίως τον αντίκτυπο που
προβλέπεται ότι θα έχουν η µείωση του θορύβου των αεροπλάνων στην πηγή τους, τα µέτρα προγραµµατισµού και διαχείρισης των χρήσεων της γης, τα λειτουργικά µέτρα περιστολής των θορύβων και οι λειτουργικοί περιορισµοί.
Άρθρο 3
Αρµόδιες αρχές
Τα κράτη µέλη µεριµνούν για την ύπαρξη αρµοδίων αρχών για τα
ζητήµατα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 4
Γενικοί κανόνες για τη διαχείριση του θορύβου των
αεροπλάνων
1.
Τα κράτη µέλη υιοθετούν εξισορροπηµένη προσέγγιση κατά
την αντιµετώπιση των προβληµάτων θορύβου στους αερολιµένες
που βρίσκονται στο έδαφός τους. Μπορούν επίσης να εξετάσουν το
ενδεχόµενο καθιέρωσης οικονοµικών κινήτρων ως µέτρου διαχείρισης του θορύβου.
2.
Κατά την εξέταση της θέσπισης λειτουργικών περιορισµών, οι
αρµόδιες αρχές λαµβάνουν υπόψη τους το ενδεχόµενο κόστος και
τα οφέλη που συνεπάγονται τα διάφορα διαθέσιµα µέτρα, καθώς
και τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά στοιχεία των αερολιµένων.
3.
Τα µέτρα ή ο συνδυασµός των µέτρων που θεσπίζονται
δυνάµει της παρούσας οδηγίας δεν επιβάλλουν περισσότερους
περιορισµούς από εκείνους που είναι αναγκαίοι για την επίτευξη
των περιβαλλοντικών στόχων που καθορίζονται για ένα συγκεκριµένο αερολιµένα. ∆εν εισάγουν διακρίσεις λόγω της ιθαγένειας ή
της ταυτότητας του αεροµεταφορέα ή του κατασκευαστή του αεροπλάνου.
4.
Οι λειτουργικοί περιορισµοί µε κριτήριο τις επιδόσεις βασίζονται στις επιδόσεις εκποµπής θορύβων του αεροπλάνου όπως
καθορίζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης που διενεργείται σύµφωνα µε την σύµβαση του ∆ΟΠΑ, παράρτηµα 16,
τόµος 1, της σύµβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία, τρίτη
έκδοση (Ιούλιος 1993).
Άρθρο 5
Κανόνες αξιολόγησης
1.
Όταν εξετάζεται η λήψη απόφασης περί λειτουργικών περιορισµών, λαµβάνονται υπόψη, στο µέτρο που αυτό είναι κατάλληλο
και δυνατό, για τους σχετικούς λειτουργικούς περιορισµούς και για
τα χαρακτηριστικά του αεροδροµίου, οι πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ.
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2.
Στις περιπτώσεις που τα αερολιµενικά σχέδια υπόκεινται στην
αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου, κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, η αξιολόγηση η οποία διενεργείται βάσει των διατάξεων της ανωτέρω οδηγίας θεωρείται ότι
πληροί τα απαιτούµενα κριτήρια των διατάξεων της παραγράφου 1,
υπό τον όρο ότι στην αξιολόγηση έχουν ληφθεί υπόψη, στο µέτρο
του δυνατού, οι πληροφορίες του παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας
οδηγίας.
Άρθρο 6
Κανόνες για την επιβολή των λειτουργικών περιορισµών, µε
στόχο την απόσυρση των οριακά συµµορφούµενων
αεροπλάνων
1.
Εάν από την αξιολόγηση όλων των διαθέσιµων µέτρων,
συµπεριλαµβανοµένων των επιµέρους λειτουργικών περιορισµών, η
οποία διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5, προκύπτει ότι για την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας απαιτείται η θέσπιση λειτουργικών περιορισµών για την απόσυρση των
οριακά συµµορφούµενων αεροπλάνων, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι
κανόνες, αντί της προβλεπόµενης στο άρθρο 9 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 διαδικασίας, στον υπό εξέταση αερολιµένα:
α) έξι µήνες µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την
έκδοση της απόφασης για τη θέσπιση λειτουργικού περιορισµού, δεν επιτρέπεται η εκτέλεση πρόσθετων σε σύγκριση µε την
αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους υπηρεσιών µε
οριακά συµµορφούµενα αεροπλάνα σε αυτόν τον αερολιµένα,
β) τουλάχιστον έξι µήνες µετά το ανωτέρω χρονικό σηµείο, µπορεί
να επιβληθεί στους αεροµεταφορείς η υποχρέωση να µειώσουν
τον αριθµό των διακινήσεων των οριακά συµµορφούµενων αεροπλάνων τους που χρησιµοποιούνται στο συγκεκριµένο αερολιµένα, µε ετήσιο ρυθµό όχι ανώτερο από 20 % του αρχικού
συνολικού αριθµού των εν λόγω διακινήσεων.
2.
Σύµφωνα µε τους κανόνες αξιολόγησης του άρθρου 5, οι
αρχές διαχείρισης των αστικών αερολιµένων οι οποίοι απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι µπορούν να θεσπίζουν µέτρα τα οποία είναι
αυστηρότερα, στο θέµα του ορισµού των οριακά συµµορφούµενων
αεροπλάνων, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω µέτρα δεν αφορούν τα
αεριωθούµενα υποηχητικά πολιτικά αεροπλάνα, τα οποία πληρούν,
µε βάση το αρχικό τους πιστοποιητικό ή το ανανεωµένο τους
πιστοποιητικό, τα πρότυπα θορύβου που καθορίζονται στον τόµο Ι
µέρος ΙΙ κεφάλαιο 4 του παραρτήµατος 16 της σύµβασης για τη
∆ιεθνή Πολιτική Αεροπορία.
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από τις διατάξεις του άρθρου 6, για διάστηµα δέκα ετών µετά την
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, υπό τον όρο ότι:
α) τα εν λόγω αεροπλάνα, στα οποία έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό
θορύβου, σύµφωνα µε τα πρότυπα που καθορίζονται στον τόµο
1 µέρος ΙΙ κεφάλαιο 3 του παραρτήµατος 16 της σύµβασης για
τη ∆ιεθνή Πολιτική Αεροπορία, εκτελούσαν δραστηριότητες
στον συγκεκριµένο αερολιµένα στην Κοινότητα, κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η Ιανουαρίου 1996 έως και τις 31
∆εκεµβρίου 2001 («περίοδος αναφοράς»), και
β) τα αεροπλάνα αυτά ήταν εγγεγραµµένα, κατά τη διάρκεια της
περιόδου αναφοράς, στα νηολόγια της αναπτυσσόµενης χώρας
και ότι εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται από φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στη χώρα αυτή.
Άρθρο 9
Απαλλαγή

για

επιµέρους δραστηριότητες
χαρακτήρα

εκτάκτου

Σε ορισµένες περιπτώσεις τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέψουν,
σε αερολιµένες που βρίσκονται στο έδαφός τους, επιµέρους
δραστηριότητες οριακά συµµορφούµενων αεροπλάνων οι οποίες
δεν θα µπορούσαν να εκτελεσθούν βάσει των άλλων διατάξεων της
παρούσας οδηγίας.
Η απαλλαγή αυτή περιορίζεται σε:
α) αεροπλάνα των οποίων οι συγκεκριµένες δραστηριότητες είναι
τέτοιου χαρακτήρα ώστε να µην είναι εύλογο να απορριφθεί η
χορήγηση προσωρινής απαλλαγής·
β) αεροπλάνα που εκτελούν µη εµπορικές πτήσεις για λόγους
µετασκευής, επισκευής ή συντήρησης.
Άρθρο 10
∆ιαβουλεύσεις και διαφάνεια
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να καθιερωθούν διαδικασίες διαβουλεύσεων, για την εφαρµογή των άρθρων 5 και 6, µε τη συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων πλευρών, σύµφωνα µε την
ισχύουσα εθνική νοµοθεσία.
Άρθρο 11

Άρθρο 7

Προθεσµία προειδοποίησης

Υφιστάµενοι λειτουργικοί περιορισµοί

1.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, κατά τη θέσπιση νέων
λειτουργικών περιορισµών, θα απευθύνεται σχετική δηµόσια ανακοίνωση σε όλες τις ενδιαφερόµενες πλευρές, συµπεριλαµβανοµένων των λόγων θέσπισης του µέτρου λαµβάνοντας υπόψη τα
ενδεδειγµένα στοιχεία της εξισορροπηµένης προσέγγισης:

Το άρθρο 5 δεν εφαρµόζεται:
α) στους λειτουργικούς περιορισµούς που έχουν ήδη αποφασισθεί,
κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας,
β) στις επουσιώδεις τεχνικής φύσεως τροποποιήσεις των επιµέρους
λειτουργικών περιορισµών που δεν έχουν σηµαντικές επιπτώσεις,
από την πλευρά του κόστους, για τους αεροµεταφορείς σε
οποιονδήποτε δεδοµένο κοινοτικό αερολιµένα και οι οποίες
εισάγονται µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 8
Απαλλαγή για αεροπλάνα νηολογηµένα σε αναπτυσσόµενες
χώρες
Στα οριακά συµµορφούµενα αεροπλάνα, τα οποία είναι νηολογηµένα στις αναπτυσσόµενες χώρες, µπορεί να χορηγείται απαλλαγή

α) έξι µήνες πριν από την έναρξη ισχύος των µέτρων του άρθρου 6
παράγραφος 1, στοιχείο α)·
β) ένα έτος πριν από την έναρξη ισχύος των µέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, στοιχείο β) και άρθρο 6
παράγραφος 2·
γ) σε περίπτωση µέτρων βάσει του άρθρου 6, δύο µήνες πριν από
τη διάσκεψη σχεδιασµού πτήσεων για τη σχετική περίοδο προγραµµατισµού πτήσεων.
2.
Κάθε κράτος µέλος ενηµερώνει πάραυτα τα άλλα κράτη µέλη
και την Επιτροπή σχετικά µε κάθε νέο λειτουργικό περιορισµό, κατά
την έννοια της παρούσας οδηγίας, τον οποίο έχει αποφασίσει να
επιβάλει σε αερολιµένα που βρίσκεται στο έδαφός του.
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Άρθρο 12
∆ικαίωµα προσφυγής
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να παρέχεται δικαίωµα προσφυγής
κατά των µέτρων που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 6 και του
άρθρου 7 στοιχείο β) ενώπιον ενός οργάνου εξέτασης προσφυγών
διαφορετικού από την αρχή που έχει λάβει το επίµαχο µέτρο,
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και τις εθνικές διαδικασίες.
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όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο δ), προκειµένου να
θεσπισθεί αυστηρότερη διάταξη.
Άρθρο 15
Κατάργηση
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 925/1999 καταργείται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 13
Επιτροπή

Άρθρο 16

1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή η οποία συγκροτείται βάσει του άρθρου 11 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92.

Εφαρµογή

2.
Η Επιτροπή δύναται να προβαίνει σε διαβουλεύσεις µε την
επιτροπή για οποιοδήποτε ζήτηµα που αφορά την εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν µε
την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 28 Σεπτεµβρίου 2003.
Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

3.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/
468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις για
την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

4.
Η επιτροπή λαµβάνει υπό σηµείωση τις αξιολογήσεις που
έχουν πραγµατοποιήσει τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 5 και
τα µέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν βάσει αυτών
των αξιολογήσεων.

Έναρξη ισχύος

Άρθρο 14

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 17

Πληροφόρηση και επανεξέταση

Άρθρο 18

Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες για
την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, µετά από σχετικό αίτηµα.
Το αργότερο µετά την παρέλευση πενταετίας από την έναρξη
ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει σχετική
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για την
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.
Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από προτάσεις
αναθεώρησης της οδηγίας.
Η έκθεση περιέχει την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της
παρούσας οδηγίας, ιδίως σε συνάρτηση µε την αναγκαιότητα επανεξέτασης του ορισµού των οριακά συµµορφούµενων αεροπλάνων,

Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2002.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος
P. COX

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος

F. ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1
1.

Πρόσφατη απογραφή

1.1. Περιγραφή του αερολιµένα, στην οποία περιλαµβάνονται πληροφορίες για το δυναµικό, την τοποθεσία του, τα περίχωρα,
τον όγκο της εναέριας κυκλοφορίας και το συνδυασµό των δροµολογίων, καθώς και τον συνδυασµό των διαδρόµων
απογείωσης.
1.2. Περιγραφή των περιβαλλοντικών στόχων για τον αερολιµένα και του εθνικού πλαισίου.
1.3. Αναλυτικά στοιχεία για τα περιγράµµατα των θορύβων για το τρέχον και τα προηγούµενα έτη — συµπεριλαµβανοµένης της
αποτίµησης του αριθµού των ατόµων που επηρεάζονται από τους θορύβους των αεροσκαφών. Περιγραφή των µεθόδων
υπολογισµού που χρησιµοποιούνται για τη διαµόρφωση των περιγραµµάτων.
1.4. Περιγραφή των µέτρων που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρµογή για τη βελτίωση των θορύβων που προκαλούνται από τα
αεροπλάνα: για παράδειγµα, παροχή πληροφοριών για τον προγραµµατισµό και τη διαχείριση των χρήσεων της γης·
προγράµµατα ηχοµόνωσης κατά των θορύβων· λειτουργικές διαδικασίες, όπως οι PANS-OPS· λειτουργικοί περιορισµοί
όπως οριακές τιµές των θορύβων, νυκτερινά όρια/ώρες απαγόρευσης των πτήσεων, επιβαλλόµενα τέλη θορύβου· προτιµητέα
χρήση των αεροδιαδρόµων, προτιµώµενες διαδροµές από τη σκοπιά του θορύβου/την τήρηση της προβλεπόµενης πορείας
πτήσης· παρακολούθηση των θορύβων.
2.

Προβλέψεις, χωρίς τη λήψη νέων µέτρων

2.1. Περιγραφή των έργων ανάπτυξης στους αερολιµένες (εάν προβλέπονται) τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί και είναι ενταγµένα
στο πρόγραµµα, όπως για παράδειγµα για την αύξηση του δυναµικού, την επέκταση των αεροδιαδρόµων ή/και των
τερµατικών σταθµών, καθώς και για τον προβλεπόµενο συνδυασµό αεροπορικών δροµολογίων στο µέλλον και για τους
υπολογιζόµενους ρυθµούς ανάπτυξης.
2.2. Στην περίπτωση της επέκτασης του δυναµικού του αερολιµένα, µνεία των οφελών που θα αποκοµιστούν από τη διαθεσιµότητα του πρόσθετου δυναµικού.
2.3. Περιγραφή των επιπτώσεων στις εκποµπές θορύβων σε περίπτωση που δεν ληφθούν άλλα µέτρα καθώς και για τα µέτρα που
έχουν ήδη προγραµµατιστεί για τη βελτίωση των επιπτώσεων του θορύβου κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα.
2.4. Προβλέψεις για τα περιγράµµατα των θορύβων — συµπεριλαµβανοµένης της αποτίµησης του αριθµού των ατόµων που
ενδέχεται να επηρεαστούν από τους θορύβους των αεροπλάνων - διάκριση µεταξύ καθιερωµένων οικιστικών περιοχών και
νεόκτιστων οικιστικών περιοχών.
2.5. Αξιολόγηση των επιπτώσεων και του πιθανού κόστους που θα προκύψει εάν δεν ληφθούν µέτρα για τη µείωση του
αντίκτυπου από την αύξηση των θορύβων — αν αναµένεται ότι θα προκύψει.
3.

Αξιολόγηση των πρόσθετων µέτρων

3.1. Σκιαγράφηση των διαθέσιµων πρόσθετων µέτρων στο πλαίσιο των διαφόρων δυνατοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 4
παράγραφος 1 και ειδικότερα των βασικών λόγων που οδήγησαν στην επιλογή τους. Περιγραφή των µέτρων εκείνων που
έχουν επιλεγεί προς περαιτέρω ανάλυση και παροχή πληροφοριών για το κόστος της θέσπισης των µέτρων αυτών. Μνεία του
αριθµού των ατόµων που αναµένεται ότι θα ευεργετηθούν και χρονοδιάγραµµα· τέλος, διαβάθµιση της συνολικής αποτελεσµατικότητας των ιδιαίτερων µέτρων.
3.2. Αξιολόγηση του κόστους/αποτελεσµατικότητας ή του κόστους/οφέλους που θα προκύψει από τη θέσπιση των ειδικών
µέτρων, λαµβάνοντας υπόψη τις κοινωνικο-οικονοµικές συνέπειες των µέτρων για τους χρήστες των αερολιµένων: για τους
αεροµεταφορείς (µεταφορά επιβατών και φορτίου)· για τους ταξιδιώτες και για τους τοπικούς δήµους και κοινότητες.
3.3. Ανασκόπηση των πιθανών περιβαλλοντικών και ανταγωνιστικών επιπτώσεων που θα έχουν τα προτεινόµενα µέτρα σε άλλους
αερολιµένες και αεροµεταφορείς και σε άλλες ενδιαφερόµενες πλευρές.
3.4. Λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή της προτιµητέας εναλλακτικής λύσης.
3.5. Σύνοψη των µη τεχνικών σηµείων.
4.

Συσχετισµός µε την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την
αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου

4.1. Όταν και όπου έχουν προετοιµαστεί χάρτες θορύβου ή προγράµµατα δράσης βάσει των ρυθµίσεων της εν λόγω οδηγίας, θα
χρησιµοποιούνται για την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται στο παρόν παράρτηµα.
4.2. Η αξιολόγηση της έκθεσης στο θόρυβο (δηλαδή τα περιγράµµατα θορύβου και ο αριθµός των επηρεαζόµενων ατόµων) θα
γίνεται µε χρήση τουλάχιστον των κοινών δεικτών θορύβου Lden και Lnight όπως ορίζεται στην προαναφερθείσα οδηγία,
στις περιπτώσεις που αυτοί είναι διαθέσιµοι.
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