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Petiția nr. 0283/2005 adresată de Horst Hinspeter, de cetățenie germană, privind poluarea 
sonoră și riscurile de accidente într-o zonă rezidențială datorate unui aerodrom pentru 
aeronave ușoare

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă nivelurile inacceptabile de zgomot datorate unui aerodrom pentru 
aeronave ușoare din imediata vecinătate a locuinței sale, indicând faptul că nivelul de zgomot 
produs de aeronave a crescut în mod constant de-a lungul anilor și că pistele de aterizare și de 
decolare sunt situate prea aproape de zona rezidențială adiacentă. În plus, nu se respectă 
restricțiile legale privind zborurile efectuate după-masa, pe timp de noapte și duminica, iar 
piloții zboară în mod frecvent sub altitudinea minimă admisă, ceea ce generează nu doar 
poluare sonoră, ci și riscuri serioase pentru locuitorii din zonă datorate aeronavelor care 
zboară la joasă înălțime. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 august 2005. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 03 iulie 2006

I. Petiția

Petiționarul reclamă nivelurile inacceptabile de zgomot datorate unui aerodrom pentru aeronave 
ușoare din imediata vecinătate a locuinței sale, indicând faptul că nivelul de zgomot produs de 
aeronave a crescut în mod constant de-a lungul anilor și că pistele de aterizare și de decolare sunt 
situate prea aproape de zona rezidențială adiacentă. În plus, nu se respectă restricțiile legale 
privind zborurile efectuate după-masa, pe timp de noapte și duminica, iar piloții zboară în mod 
frecvent sub altitudinea minimă admisă, ceea ce generează nu doar poluare sonoră, ci și riscuri 
serioase pentru locuitorii din zonă datorate aeronavelor care zboară la joasă înălțime.
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II. Observațiile Comisiei cu privire la petiție

Directiva comunitară privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental (Directiva 
2002/49/CE din 25 iunie 2002, JO L 189, 18.7.2002, p. 12–25) prevede necesitatea elaborării 
unor hărți acustice și a unor planuri de acțiune pentru a preveni sau a reduce expunerea la 
zgomotul ambiental și pentru a proteja zonele liniștite, în conformitate cu calendarul prezentat în 
continuare.

Zgomotul generat de aparatele de zbor intră sub incidența domeniului de aplicare al acestei 
directive. Trebuie cartografiat zgomotul și trebuie elaborate planuri de acțiune în următoarele 
situații:
- zgomotul este rezultatul operațiunilor derulate pe un aeroport civil, desemnat de către un stat 
membru, în care se înregistrează peste 50 000 de mișcări anual, cu excepția zborurilor de 
antrenament cu aeronave ușoare;
- zgomotul este rezultatul traficului aerian și afectează o aglomerare cu o populație mai mare de 
100 000 de locuitori, desemnată de statul membru, în conformitate cu legislația menționată 
anterior.

Hărțile acustice și planurile de acțiune privind aeroporturile civile care înregistrează peste 50 000 
de mișcări anual și aglomerările cu o populație de peste 250 000 de locuitori trebuie elaborate 
până la 30 iunie 2007 (în cazul hărților) și până la 18 iulie 2008 (în cazul planurilor de acțiune). 
Hărțile acustice și planurile de acțiune privind traficul aerian care afectează aglomerările cu o 
populație de peste 100 000 de locuitori trebuie elaborate până la 30 iunie 2012, respectiv 18 iulie 
2013.

Cu toate acestea, trebuie menționat faptul că este de competența exclusivă a statelor membre să 
definească valori-limită ale zgomotului ambiental în funcție de care urmează să se ia măsuri de 
gestionare a zgomotului. De asemenea, alegerea măsurilor de gestionare a zgomotului ambiental 
este la latitudinea exclusivă a autorităților desemnate de statele membre în vederea elaborării 
planurilor de acțiune.

III. Concluzii

Soluțiile în vederea limitării expunerii la astfel de zgomote, atâta timp cât cazul prezentat 
îndeplinește condițiile amintite, țin de aplicarea directivei comunitare menționate anterior.

Cazul prezentat de petiționar nu reprezintă totuși o încălcare a dreptului comunitar, deoarece 
termenele-limită stabilite de directivă pentru elaborarea hărților acustice și a planurilor de 
acțiune nu au expirat încă. În plus, este de competența statelor membre sau a autorităților 
desemnate de acestea să determine valorile-limită aplicabile ale zgomotului ambiental și să 
aleagă măsurile adecvate de limitare a zgomotului.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Petiționarul a transmis o cantitate substanțială de informații suplimentare care au fost 
examinate de către Comisie. Legislația comunitară aplicabilă în ceea ce privește evaluarea și 
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gestionarea zgomotului ambiental este Directiva 2002/49/CE1. Directiva lasă la latitudinea 
statelor membre stabilirea valorilor-limită ale zgomotului și a altor măsuri menite să reducă 
zgomotul ambiental Directiva nu instituie valori-limită ale zgomotului la nivelul UE.

În conformitate cu directiva amintită, statele membre trebuie să elaboreze hărți acustice 
strategice pentru aeroporturile principale de pe teritoriul lor. Un aeroport principal este un 
aeroport civil, desemnat de către un stat membru, în care se înregistrează peste 50 000 de mișcări 
pe an, cu excepția celor executate exclusiv pentru antrenament cu aeronave ușoare.

În lumina celor de mai sus, cazul prezentat nu intră sub incidența Directivei 2002/49/CE 
privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental și, prin urmare, ține de competența 
autorităților naționale. 

                                               
1 JO L 189, 18.7.2002, p. 12-26.


