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Ref.: Petiția nr. 1614/2012, adresată de B.M., de cetățenie germană, privind propunerea 
de regulament privind restricțiile de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile 
din UE

1. Rezumatul petiției

Petiționara solicită Parlamentului European să retragă propunerea de regulament 
(COM(2011)0828) de stabilire a normelor și a procedurilor cu privire la introducerea 
restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din UE. Ea pledează pentru o 
interdicție generală a zborurilor de noapte (în intervalul 22.00-6.00) pentru toate aeroporturile 
din zonele în care rezidenții sunt expuși la poluare fonică. Potrivit petiționarei, nu este necesar 
ca această situație să ducă la pierderea vreunui loc de muncă sau la pagube economice, 
deoarece respectivele zboruri pot fi efectuate și pe timp de zi. Petiționara este de părere că 
sănătatea persoanelor este mai importantă decât profiturile realizate din logistică.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 octombrie 2013

Aviația este o industrie globală care impune operațiuni pe timp de zi și pe timp de noapte 
pentru a asigura conectivitatea. Aceste operațiuni generează bunăstare pentru o vastă regiune, 
o marte parte dintre societățile din această regiune depinzând de servicii aeriene regulate și de 
încredere. Exploatarea aeronavelor produce în mod inevitabil un anumit grad de poluare 
fonică, care, inevitabil, este mai ridicat în timpul nopții. Din acest motiv, autorităților 
naționale le revine responsabilitatea de a evalua situația în materie de zgomot în fiecare 
aeroport și de a decide cu privire la cele mai eficiente măsuri din punctul de vedere al 
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costurilor, destinate atenuării zgomotului excesiv și adaptate la fiecare situație.

Prin urmare, Comisia a adoptat o propunere (COM(2011)0828) care simplifică procesul de 
evaluare a zgomotului și permite autorităților naționale să evalueze mai bine situația privind 
zgomotul în apropierea unui aeroport. În cadrul acestui proces, cetățenii care locuiesc în 
apropierea aeroportului vor trebui să fie informați și consultați. Obiectivul propunerii este, de 
asemenea, de a crea o legătură mai bună între procesul de evaluare a zgomotului și Directiva 
privind zgomotul ambiental1, care oferă o protecție împotriva tuturor formelor de zgomot 
ambiental, inclusiv a zgomotului produs de traficul aerian.

Concluzii

Comisia nu are nicio intenție de a-și retrage propunerea și va sprijini în continuare 
Parlamentul European și Consiliul în procesul legislativ referitor la adoptarea acesteia.

                                               
1 Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea 
zgomotului ambiental (JO L 189, 18.7.2012).


