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repülőtereken alkalmazandó, zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési 
korlátozásokról szóló rendeletre irányuló javaslatról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy vonja vissza az Európai Unió 
repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetésére vonatkozó 
szabályok és eljárások megállapításáról szóló rendeletre irányuló javaslatot 
(COM(2011)0828). Az éjszakai (22.00 és 6.00 közötti) repülés általános tilalma mellett érvel 
minden olyan repülőtér esetében, amelyek környékén a lakók zajártalomnak vannak kitéve. A 
petíció benyújtója szerint ez az igény nem vezet munkahelyek megszűnéséhez és nem okoz 
gazdasági károkat, mert ezekre a repülésékre nappal is sor kerülhet. A petíció benyújtója úgy 
véli, az emberek egészsége fontosabb, mint a logisztika területén elért nyereség.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 23. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. október 30.

A légiközlekedés globális iparág, amelynek az összeköttetések biztosítása érdekében nappali 
és éjszakai járatokat is működtetnie kell. Ezek a járatok széles körben megélhetési 
lehetőségeket teremtenek, és a régió több vállalkozása is a rendszeres és megbízható légi 
szolgáltatásokra támaszkodik. A légiközlekedés szükségszerűen bizonyos mennyiségű 
zajártalommal jár, és az is elkerülhetetlen, hogy ezen zajártalom éjszaka magasabb lehet. Ez 
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az oka annak, hogy miért a nemzeti hatóságoknak kell minden repülőtér esetében felmérni a 
zajhelyzetet és a túlságosan hangos zaj csökkentésére kiválasztani az adott helyzetnek 
megfelelő, leginkább költséghatékony intézkedéseket.

Ennek következtében a Bizottság elfogadott egy javaslatot (COM(2011)828), amely 
egyszerűsíti a zajértékelési folyamatot, és amelynek köszönhetően a nemzeti hatóságok 
jobban fel tudják mérni a repülőterek körüli zajhelyzetet. A repülőterek közelében élő 
polgárokat értesíteni kell erről a folyamatról és ki kell kérni a véleményüket. A javaslatnak az 
is a célja, hogy jobanbösszekapcsolja a zajértékelési folyamatot és a környezeti zajról szóló 
irányelvet1, amely a környezeti zaj minden fajtája (köztük a légiközlekedés zaja) ellen 
védelmet nyújt.

Következtetés

A Bizottságnak nem áll szándékában visszavonni a javaslatot, és továbbra is támogatni fogja 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot az elfogadás jogalkotási eljárása során.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 25-i 2002/49/EK irányelve a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről (HL 
L189/12, 2002.7.18.)


