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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1614/2012, внесена от B. M., с германско гражданство, относно 
предложението за регламент относно свързаните с шума експлоатационни 
ограничения на летищата в Съюза

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията призовава Европейския парламент да оттегли 
предложението за регламент (COM(2011)0828) относно определянето на правила и 
процедури за въвеждането на свързани с шума експлоатационни ограничения на 
летищата в Съюза. Тя пледира за обща забрана на нощните полети (между 22.00 и 
06.00 ч.) за всички летища в областите, където жителите са изложени на шумовото 
замърсяване. Според вносителката на петицията това не би трябвало да води до загуба 
на работни места и икономически щети, тъй като тези полети могат да се осъществяват 
и през деня. Вносителката на петицията счита, че здравето на хората е по-важно от 
печалбите на логистиката.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 май 2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 октомври 2013 г.

Авиацията е глобална индустрия, която се нуждае от операции през деня и през нощта, 
които са предназначени да гарантират осигуряването на връзки.  Тези операции са 
източник на благоденствие за широк регион и много дружества в този регион разчитат 
на редовни и надеждни въздухоплавателни услуги. Експлоатацията на 
въздухоплавателни средства е свързана неизменно с известна степен на шумовото 
замърсяване и е неизбежно това шумово замърсяване да бъде по-голямо през нощта. 
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Поради тази причина задача на националните органи е да оценяват шумовата 
обстановка на всяко летище и да вземат решение относно най-рентабилните мерки за 
смекчаване на прекален шум, съобразени с конкретната ситуация.

Комисията прие във връзка с това предложение (COM(2011)828), което систематизира 
процеса на оценка на шума и позволява на националните органи по-добре да оценяват 
положението с шума в районите около летищата. Гражданите, живеещи в близост до 
летището, ще трябва да бъдат информирани и консултирани в този процес. Целта на 
предложението е също така да се направи по-добра връзка между този процес на оценка 
на шума и Директивата относно шума в околната среда1, която предлага защита срещу 
всички форми на шум в околната среда, включително шума от въздушния трафик.

Заключение

Комисията не възнамерява да оттегли предложението си и ще продължи да подкрепя 
Европейския парламент и Съвета в законодателния процес за приемането му.

                                               
1 Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно оценката и управлението 
на шума в околната среда (OВ L189/12 от 18.7.2002 г.).


