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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1774/2009, внесена от Hans Strawe, с германско гражданство, 
относно нощните полети от летище Кьолн/Бон

и

Петиция 0249/2010, внесена от Klaus Zydek, с германско гражданство, 
относно забрана за въздушно движение през нощта към и от летищата в ЕС

1. Резюме на петиция 1774/2009

Вносителят на петицията посочва, че местните жители са притеснени от шума от 
нощните полети от летище Кьолн/ Бон. Според статистическите данни на Eurocontrol, 
летище Кьолн/Бон ръководи най-голям брой нощни полети, докато по отношение на 
броя на дневните полети то дори не е сред първите 30 летища. Вносителят твърди, че 
пределно допустимите равнища на шума най-редовно силно се надвишават. Той също 
така се позовава на вредните ефекти от шума върху режима на сън и почивка на 
местните жители и най-вече на децата. Освен това, той възразява срещу плановете за 
установяване на компанията за логистични услуги FedEx на летището, като се опасява, 
че това още повече ще увеличи броя на нощните полети. Тъй като летището е изцяло 
публична собственост, вносителят би искал да разбере дали плащането на субсидии на 
стойност 70 милиона евро от летищните органи за изграждането на логистичен център 
на FedEx представлява незаконна държавна помощ. Затова той моли Европейския 
парламент да извърши разследване, както и да се забранят нощните полети поне в 
интервала от 23.00 ч. до 6.00 ч.

Резюме на петиция 0249/2010

Вносителят призовава за въвеждане на обща забрана за въздушно движение през нощта 
към и от летищата в ЕС, посочвайки по-специално шумовото замърсяване, на което е 
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жертва местното население в резултат на нощните полети за и от летищата в 
Кьолн/Бон. Съгласно предоставените от вносителя измервания, допустимите нива на 
шума се превишават непрекъснато. Той също така посочва отрицателното въздействие 
от шума върху съня и почивката на местните жители, най-вече децата, както и други 
вреди за здравето в резултат на шума. Поради това вносителят призовава Парламента 
да разгледа въпроса и да защити правата на европейските жители за защита на 
здравето.

2. Допустимост 

Петиция 1774/2009 е обявена за допустима на 16 март 2010 г. Петиция 0249/2010 е 
обявена за допустима на 14 юни 2010 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 12 юли 2010 г.

Шум в околната среда (Директива 2002/49/EО)

Директива 2002/49/EО1 касае оценката и управлението на шума в околната среда. 
Директивата не определя пределни стойности на равнище ЕС, а оставя на преценката 
на държавите-членки решенията относно такива пределни стойности, както и 
предприемането на други мерки за намаляване на шума. Съгласно директивата 
държавите-членки трябва да съставят стратегически карти на шума и планове за 
действие с цел управление на шума в околната среда. Стратегическите карти на шума 
трябваше да се съставят преди 30 юни 2007 г., докато съответните планове за действие 
трябваше да се приемат преди 18 юли 2008 г. след провеждането на консултации и с 
участието на обществеността. Германия изготви и предаде както доклада относно 
картите на шума, така и съответните планове за действие относно летището в 
Кьолн/Бон, като докладите са предоставени на разположение на обществеността 2. 

Ограничения на движението на летищата на Общността (Директива 2002/30/EО)

В допълнение, Директива 2002/30/EО3 създава хармонизирана европейска рамка за 
прилагането на експлоатационни ограничения, свързани с управлението на шума на 
европейските летища с повече от 50 000 излитания и кацания на година.

Що се отнася до публичната собственост на летището, Комисията желае да отбележи, 
че публичната собственост не представлява сама по себе си нарушение на разпоредбите 
на ДФЕС. Член 345 от ДФЕС гарантира неутралност по отношение на избрания от 
държавите-членки режим на собственост. Държавите-членки са свободни да 
осъществяват търговска дейност и да правят инвестиции, при условие че се спазват 
европейските правила, и по-специално законодателството в областта на конкуренцията. 

Управителите на летища могат да сключват свободно търговски споразумения. Това би 
представлявало помощ само в случай че тези търговски споразумения не са приемливи 
                                               
1 Програма  L 189, 18.7.2002 г., стр. 12-25
2 http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/noise
3 OВ L 85, 28.3.2002 г., стр. 40–46
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за частен инвеститор, извършващ дейност в нормални пазарни условия, например ако 
се продават услуги под пазарната цена или се приема да бъдат извършени инвестиции, 
без да има възвръщаемост от направената инвестиция. Не може да се говори за помощ, 
когато управителите на летища работят така, както би работил и всеки друг играч на 
пазара (особено що се отнася до стремежа да се извлече печалба от дейността на 
пазара). Комисията не разполага с данни, които да сочат, че изграждането на 
логистичен център от страна на летището в Кьолн е в нарушение на принципа на 
инвеститор в условията на пазарна икономика. Ако вносителят на петицията разполага 
с такива данни, следва да ги съобщи на комисията по петиции. 

С оглед на тези данни и на предоставената от вносителите информация, не може да се 
констатира нарушение на законодателството на ЕС. Все още се извършва оценка на 
докладите относно плановете за действие, представени от държавите-членки съгласно 
член 10, параграф 2 от Директива 2002/49/EО. Може да се предприемат съответни 
действия, ако при приключването на оценката се докаже, че е необходимо 
допълнително разследване по отношение на плана за действие за летището в Кьолн/Бон 
или че определените в европейското законодателство условия не са изпълнени. Освен 
това гражданите могат да имат лично право да изискат в националните съдилища 
спазване на пределните стойности за шума в държавата. 


