
CM\1010213PL.doc PE523.143v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

30.10.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1614/2012, którą złożyła B. M. (Niemcy) w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzania w sprawie ograniczeń działalności 
odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wzywa Parlament Europejski do wycofania wniosku dotyczącego 
rozporządzenia (COM(2011)0828) w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do 
wprowadzenia ograniczeń działalności odnoszących się do poziomu hałasu w portach 
lotniczych Unii. Popiera wprowadzenie ogólnego zakazu lotów nocnych (między 22.00 a 
6.00) dla wszystkich portów lotniczych znajdujących się na terenach, na których mieszkańcy 
są narażeni na szkodliwe działanie hałasu. Zdaniem składającej petycję nie musi to prowadzić 
do utraty miejsc pracy ani negatywnie wpłynąć na gospodarkę, ponieważ loty nocne można 
przenieść na dzień. Składająca petycję uważa, że zdrowie ludzkie jest ważniejsze niż względy 
logistyczne.2. DopuszczalnośćPetycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 maja 2013 r. 
Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 października 2013 r.

Lotnictwo jest globalną gałęzią gospodarki, która wymaga całodobowego funkcjonowania dla 
zapewnienia połączeń. To funkcjonowanie przynosi dobrobyt całemu regionowi i wiele 
przedsiębiorstw w tym regionie opiera swoją działalność na regularnych i rzetelnych usługach 
lotniczych. Operacje lotnicze w sposób nieunikniony skutkują do pewnego stopnia 
szkodliwym hałasem i niechybnie taki szkodliwy hałas będzie większy w nocy. Z tego 
względu zadaniem organów krajowych jest ocena stanu hałasu w każdym porcie lotniczym 
oraz postanowienie o najbardziej opłacalnych środkach ograniczenia nadmiernego hałasu, w 
zależności od konkretnej sytuacji.
Komisja przyjęła zatem wniosek (COM(2011)828), który usprawnia proces oceny poziomu 
hałasu oraz umożliwia krajowym organom lepszą ocenę poziomu hałasu wokół portu 
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lotniczego. Obywatele zamieszkujący w pobliżu portu lotniczego będą mieli być informowani 
i konsultowani w tym procesie. Celem wniosku jest także lepsze powiązanie procesu oceny 
poziomu hałasu i dyrektywy o poziomie hałasu w środowisku1, która zapewnia ochronę przed 
wszelkimi formami hałasu w środowisku naturalnym, m.in. hałasu powodowanego przez ruch 
lotniczy.

Wniosek

Komisja nie zamierza wycofać swojego wniosku i nadal będzie wspierała Parlament 
Europejski i Radę w procesie ustawodawczym zmierzającym do jego przyjęcia.

                                               
1 Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania 
poziomem hałasu w środowisku (Dz.U. L 189/12 z 18.7.2002).


