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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1614/2012, ktorú predkladá B. M., nemecká štátna občianka, 
o návrhu nariadenia o prevádzkových obmedzeniach podmienených hlukom 
na letiskách v EÚ

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície vyzýva Európsky parlament, aby stiahol návrh nariadenia 
(KOM(2011)0828) o pravidlách a postupoch zavedenia prevádzkových obmedzení 
podmienených hlukom na letiskách Únie. Zasadzuje sa o všeobecný zákaz nočných letov (od 
22.00 h do 06.00 h) pre všetky letiská v oblastiach, v ktorých sú obyvatelia vystavení 
nepríjemnému hluku. Podľa predkladateľky petície tento zákaz nemusí viesť k strate 
pracovných miest ani hospodárskym škodám, pretože tieto lety sa môžu uskutočňovať aj cez 
deň. Predkladateľka petície je presvedčená, že zdravie ľudí je dôležitejšie ako zisky 
dopravných spoločností.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 23. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 30. októbra 2013

Letectvo je globálne odvetvie, ktoré na zaistenie prepojiteľnosti potrebuje dennú aj nočnú 
prevádzku. Takáto prevádzka je dôvodom prosperity širokého regiónu a mnohé spoločnosti 
v tomto regióne sa spoliehajú na pravidelné a spoľahlivé letecké služby. Prevádzka lietadiel 
nevyhnutne vytvára určitý stupeň nepríjemného hluku a nemožno zamedziť tomu, že počas 
noci môže byť nepríjemný hluk ešte hlasnejší. Preto je na vnútroštátnych orgánoch, aby 
posúdili hlučnosť na každom letisku a rozhodli o nákladovo najefektívnejších opatreniach na 
zmiernenie nadmerného hluku, ktoré by boli prispôsobené konkrétnej situácii.
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Komisia preto prijala návrh (KOM(2011)0828), ktorý zefektívňuje proces posudzovania 
hluku a umožňuje vnútroštátnym orgánom lepšie posudzovať hlučnosť v okolí letiska. 
V rámci tohto procesu sa budú musieť občanom žijúcim v blízkosti letiska poskytovať 
informácie a budú sa s nimi musieť viesť konzultácie. Účelom návrhu je tiež vytvoriť lepšie 
prepojenie medzi procesom posudzovania hluku a smernicou o environmentálnom hluku1, 
ktorou sa zabezpečuje ochrana proti všetkým formám environmentálneho hluku vrátane 
hluku, ktorý spôsobuje letecká doprava.

Záver

Komisia nemá v úmysle stiahnuť svoj návrh a bude naďalej podporovať Európsky parlament 
a Radu v legislatívnom postupe jeho prijatia.

                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia 
environmentálneho hluku (Ú. v. ES L 189/12, 18.7.2002).


