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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Horst Hinspeter, német állampolgár által benyújtott, 0283/2005. számú petíció egy 
lakóterületnek egy hobbirepülőtér által okozott zajterheléséről és veszélyeztetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panaszt emel az elviselhetetlen zaj- és környezeti terhelés miatt, amelyet 
a lakóháza közvetlen közelében fekvő hobbirepülőtér okoz, ismerteti, hogy a repülőgépek 
üzemeltetése miatt az évek során folyamatosan nőtt a zajterhelés, és hogy a fel- és 
leszállópályák túlságosan közel vannak a lakóterülethez. Ezenkívül nem tartják be a törvényi 
szabályozásokat, például a délutáni és éjszakai órákra és vasárnapra előírt repülési tilalmat, 
továbbá a pilóták megszegik a minimális repülési magasságot is, amivel nemcsak 
zajszennyezést okoznak, hanem súlyosan veszélyeztetik a helyi lakosokat az alacsonyan 
repülő légijárművekkel. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. augusztus 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2006. július 3-án kapott válasz.

I. A petíció

A petíció benyújtója panaszt emel az elviselhetetlen zaj- és környezeti terhelés miatt, amelyet 
a lakóháza közvetlen közelében fekvő hobbirepülőtér okoz, ismerteti, hogy a repülőgépek 
üzemeltetése miatt az évek során folyamatosan nőtt a zajterhelés, és hogy a fel- és 
leszállópályák túlságosan közel vannak a lakóterülethez. Ezenkívül nem tartják be a törvényi 
szabályozásokat, például a délutáni és éjszakai órákra és vasárnapra előírt repülési tilalmat, 
továbbá a pilóták megszegik a minimális repülési magasságot is, amivel nemcsak 
zajszennyezést okoznak, hanem súlyosan veszélyeztetik a helyi lakosokat az alacsonyan 
repülő légijárművekkel. 
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II. A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló közösségi irányelv (vö. : 2002. június 25-i 
2002/49/EK irányelv, HL L 189., 2002.7.18., 12–25. o.) – az alább hivatkozott menetrend 
szerint – zajtérképek és cselekvési tervek készítését írja elő a környezeti zajhatások 
megakadályozása vagy csökkentése, valamint a nyugodt övezetek védelme céljából.

A légi közlekedés zaja e jogszabály hatálya alá tartozik. Fel kell térképezni, és cselekvési tervet 
kell róla készíteni, amennyiben a következő feltételek egyike teljesül:

– a zaj forrása olyan polgári repülőtér tevékenysége, amelynek éves forgalma a tagállam leírása 
szerint több mint 50 000 repülés, azzal a megjegyzéssel, hogy a könnyű gépekkel 
végrehajtott gyakorlórepülések nem számítanak bele e forgalomba.

– a zaj forrása a légiforgalom és az 100 000-nél nagyobb lélekszámú agglomerációt érint a 
tagállam leírása alapján az említett jogszabály alkalmazásában.

Az 50 000-nél több repülést bonyolító polgári repülőterekre, valamint a 250 000-nél nagyobb 
lélekszámú agglomerációkat érintő légiforgalomra vonatkozó zajtérképek és cselekvési tervek 
elkészítésének határideje 2007. július 30. (a térképekre) és 2008. július 18. (a tervekre). A 
100 000-nél nagyobb lélekszámú agglomerációkat érintő légiközlekedésre vonatkozó 
térképeknek és cselekvési terveknek 2012. június 30-a, illetve 2013. július 18-a előtt kell 
elkészülniük.

Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a zajkezelési intézkedések végrehajtására okot adó 
környezetizaj-határértékek meghatározása a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik. A 
környezeti zaj kezelésére irányuló intézkedések a már említett cselekvési tervek kidolgozása 
céljából történő megválasztása a tagállamok által kijelölt hatóságok mérlegelési jogkörébe
tartozik.

III. Következtetések

Az e tevékenység keltette zajnak való kitettség csökkentése érdekében, amennyiben az adott eset 
megfelel a fentebb bemutatott feltételeknek, a korábban hivatkozott közösségi irányelv 
alkalmazása keretében is kereshető megoldás. 

A petíció benyújtója által ismertetett esetben ugyanakkor a közösségi jog sérelme nem áll 
fenn, mivel az irányelv által a zajtérképek és a cselekvési tervek elkészítésére megszabott 
határidőt nem lépték túl; ezen kívül az alkalmazandó környezetizaj-határértékek 
meghatározása és az e tevékenység által keltett zaj csökkentésére irányuló intézkedések 
megválasztása a tagállam, vagy az általa e célra kijelölt hatóságok jogkörébe tartozik.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A petíció benyújtója jelentős mennyiségű kiegészítő információval szolgált, amelyeket a 
Bizottság tanulmányozott. A környezeti zaj értékelésével és kezelésével összefüggésben 
alkalmazandó közösségi jogszabály a 2002/49/EK irányelv1. Ez az irányelv a tagállamok 

                                               
1 HL L 189., 2002.7.18., 12–26. o.
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belátására bízza a zajra vonatkozó határértékekre és a zajcsökkentést célzó egyéb 
intézkedésekre irányuló döntések meghozatalát. Az irányelv uniós szinten nem állapít meg 
zajra vonatkozó határértékeket.

Az irányelv értelmében a tagállamok kötelesek stratégiai zajtérképeket készíteni a területükön 
lévő minden fontosabb repülőtérre vonatkozóan. A „fontosabb repülőtér” kifejezés olyan, a 
tagállam által kijelölt polgári repülőteret jelent, ahol évente 50 000-nél több forgalmi esemény 
történik, nem számítva a kisebb repülőgépekkel végrehajtott kizárólag oktatási célú 
repüléseket.

A fentiek fényében a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelv 
hatálya nem terjed ki a szóban forgó kérdésre, következésképpen az nemzeti hatáskörbe 
tartozik.


