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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Петиция 0283/2005, внесена от Horst Hinspeter, с германско гражданство, относно 
шумово замърсяване и рискове от инциденти в жилищен квартал, предизвикани от 
писта за приземяване на леки самолети

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу неприемливо високите нива на шум от 
пистата за леки самолети в непосредствена близост до неговия дом, като посочва, че 
нивата на шума от самолетния трафик продължават да се повишават с течение на
годините и че пистите за излитане и приземяване са разположени твърде близо до 
жилищния квартал. В допълнение на това законно установените ограничения върху 
полетите следобед, през нощта и в неделните дни, не се зачитат, а пилотите редовно 
летят под минималната допустима височина, като предизвикват не само шумово 
замърсяване, но и сериозни рискове за местните жители от ниско летящи самолети.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 август 2005 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 3 юли 2006 г.

I. Петицията

Вносителят на петицията протестира срещу неприемливо високите нива на шум от 
писта за леки самолети в непосредствена близост до неговия дом, като посочва, че 
нивата на шума от самолетния трафик продължават да се повишават през годините и че 
пистите за излитане и приземяване са разположени твърде близо до жилищния квартал. 
В допълнение на това, законно установените ограничения върху полетите следобед, 
през нощта и в неделните дни не се зачитат, а пилотите редовно летят под минималната 
допустима височина, като предизвикват не само шумово замърсяване, но и сериозни 
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рискове за местните жители от ниско летящи самолети.

II. Коментари на Комисията относно петицията

Директивата на Общността относно оценката и управлението на шума в околната среда 
(Директива 2002/49/ЕО от 25 юни 2002 г., ОВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 12–25) изисква да се 
съставят карти на шума и планове за действие за предотвратяване или намаляване на 
излагането на шум в околната среда и за защита за тихите зони в съответствие с 
посочения по-долу календар.

Шумът от въздушния трафик попада в обхвата на това законодателство. Шумът трябва да 
бъде картографиран и да се изготвят планове за действие, при условие че се изпълнява 
едно от следните условия:
- шумът е предизвикан от дейност на гражданско летище, определено от държавата-
членка, на което се извършват над 50 000 полета на година, с изключение на 
тренировъчните полети с леко въздухоплавателно средство;
- шумът е предизвикан от въздушен трафик и засяга агломерация с население над 100 000 
души, определена от държавата-членка в съответствие с гореспоменатото 
законодателство.

Трябва да се изготвят карти на шума и планове за действие до 30 юли 2007 г. (за картите) 
и 18 юли 2008 г. (за плановете) относно граждански летища с над 50 000 полета на година 
и агломерации с над 250 000 жители. Карти на шума и планове за действие относно
въздушния трафик, който засяга агломерации с над 100 000 жители, трябва да са готови 
съответно до 30 юни 2012 г. и 18 юли 2013 г.

Въпреки това следва да се отбележи, че държавите-членки носят цялата отговорност за 
определяне на граничните стойности на шум в околната среда, които могат да доведат до 
прилагане на мерки за управление на шума. По подобен начин изборът на мерки във 
връзка с шума в околната среда е от компетентността на органите, назначени от 
държавите-членки, за изготвяне на плановете за действие.

III. Заключения

Решенията, които имат за цел да ограничат излагането на такъв шум, могат, доколкото 
въпросният случай отговаря на горепосочените условия, да се открият в налагането на 
гореспоменатата директива на Общността.

Описаният от вносителя на петицията случай обаче не е в нарушение на правото на 
Общността, тъй като крайните срокове, наложени от директивата за съставяне на карти на 
шума и планове за действие, все още не са изтекли. Освен това държавата-членка или 
определените от нея органи следва да определят граничните стойности на шум в околната 
среда и да изберат съответни мерки за ограничение на шума.

4. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Вносителят на петицията е представил значителен обем допълнителна информация, 
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която е проучена от Комисията. Приложимото законодателство на Общността по 
отношение на оценката и управлението на шума в околната среда е Директива 
2002/49/ЕО1. Тази директива оставя на държавите-членки да вземат решение относно 
граничните стойности на шума и други мерки за ограничаване на шума. Директивата не 
определя никакви нива на шум на равнище ЕС.

Според директивата държавите-членки трябва да изготвят стратегически карти на шума 
за главните летища в рамките на своите територии. Под „главно летище“ се разбира 
гражданско летище, посочено от държавата-членка, което регистрира над 50 000 
движения/година, с изключение на тези, извършвани само за тренировъчни цели с леки
самолети.

В контекста на горепосоченото, този въпрос не попада в обхвата на Директива 
2002/49/ЕО, свързана с оценката и управлението на шума в околната среда, и 
следователно е въпрос от национално естество.

                                               
1 ОВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 12–26.


