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1. Az 1774/2009. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a Köln/Bonn repülőtér éjszakai légi forgalma által okozott, és a közelben 
lakókat terhelő zajártalommal kapcsolatban tesz panaszt. Az Eurocontrol adatai szerint a 
Köln/Bonn repülőtér bonyolítja le a legnagyobb késő éjszakai légi forgalmat, bár a repülőtér 
nem szerepel az első 30 legnagyobb nappali légi forgalmú légikikötő között. A petíció 
benyújtója szerint a zajkibocsátási határértékeket folymatosan nagymértékben átlépik. 
Ezenkívül felhívja a figyelmet, hogy a zaj megzavarja a közelben lakók – főleg a gyerekek –
alvását és pihenését. Továbbá tiltakozik az ellen, hogy a FedEx logisztikai cég a tervek szerint 
a repülőtérre települ, ami a véleménye szerint azzal járna, hogy még jobban megnövekedne az 
éjszakai légi forgalom. Mivel a repülőtér teljes mértékben állami kézben van, a petíció 
benyújtója választ vár arra a kérdésre, hogy illegális állami támogatásokat nyújtottak-e akkor, 
amikor a repülőteret üzemeltető cég 70 millió euró támogatásban részesült a FedEx számára 
létesült logisztikai központ felépítésére. A petíció benyújtója az Európai Parlament 
vizsgálatát, valamint – legalább a 23 és 6 óra közötti időszakra – az éjszakai légi forgalom 
betiltását kéri.

A 0249/2010. számú petíció összefoglalása
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A petíció benyújtója az Európai Unió repülőterein bonyolított éjszakai légi forgalom általános 
betiltását kéri, és mindenekelőtt a zajártalomra hívja fel a figyelmet, amelynek a helyi 
lakosság van kitéve a Köln/Bonn repülőtérre érkező és onnan induló éjszakai légi járatok 
miatt. A petíció benyújtója által beküldött mérések szerint az éjszakai légi forgalom 
folyamatosan és jelentős mértékben túllépi a megengedett zajszinteket. A petíció benyújtója 
rámutat továbbá azokra a káros hatásokra, amelyeket a zaj gyakorol a környéken lakók, 
különösen a gyermekek alvásritumásra és pihenésére, valamint felhívja a figyelmet a zajjal 
összefüggésbe hozható egyéb egészségkárosodásokra. A petíció benyújtója ezért kéri az 
Európai Parlamentet, hogy hozzon intézkedéseket ügyében, és védje meg az európai polgárok 
egészségük védelméhez való jogát.

2. Elfogadhatóság

Az 1774/2009 számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. március 16.
A 0249/2010 számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. június 14. 
Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) 
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. július 12.

„A környezeti zaj (2002/49/EK)

A 2002/49/EK irányelv1 a környezeti zaj értékelésével és kezelésével foglalkozik. Az irányelv 
nem állapít meg uniós szintű határértékeket, hanem a tagállamok mérlegelésére bízza az ezzel 
kapcsolatos döntést, illetve a zaj csökkentésére irányuló egyéb intézkedések meghozatalát. Az 
irányelv szerint a tagállamoknak stratégiai zajtérképeket és cselekvési terveket kell 
készíteniük a környezeti zaj kezelése céljából. A stratégiai zajtérképeket legkésőbb 2007. 
június 30-ig kellett elkészíteni, míg a megfelelő cselekvési terveket – nyilvános konzultációt 
és a közvélemény bevonását követően – legkésőbb 2008. július 18-ig kellett elfogadni.
Németország elkészítette és be is nyújtotta a zajtérképekről szóló jelentését és a megfelelő 
cselekvési terveket a Köln/Bonn repülőtérre vonatkozóan; a jelentések a nyilvánosság 
számára elérhetőek2.

Forgalomkorlátozások a közösségi repülőtereken (2002/30/EK irányelv)

A 2002/30/EK irányelv3 emellett harmonizált európai keretet hozott létre az évi 50 000 fel- és 
leszállásnál nagyobb forgalmú repülőtereken alkalmazandó, zajvédelemmel összefüggő 
üzemeltetési korlátozások végrehajtására vonatkozóan.

Annak tekintetében, hogy a repülőtér állami tulajdonban van, a Bizottság hangsúlyozni 
kívánja, hogy az állami tulajdonlás önmagában nem jelenti az EUMSz. rendelkezéseinek 
megsértését. Az EUMSz. 345. cikke semlegességet biztosít a tagállamok által választott 
tulajdoni rend vonatkozásában. A tagállamok az uniós szabályok és különösen a versenyjog 
tiszteletben tartása mellett szabadon folytathatnak kereskedelmi tevékenységeket és 
hajthatnak végre befektetéseket.
                                               
1 HL L 189, 2002.7.18., 12–25. o.
2 http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/noise.
3 HL L 85, 2002.3.28., 40–46. o.
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A repülőterek üzemeltetői szabadon köthetnek kereskedelmi megállapodásokat. Támogatást 
kizárólag az jelent, ha ezek a kereskedelmi megállapodások rendes piaci körülmények között 
működő magánbefektetők számára nem elfogadhatóak, így például ha ezek keretében piaci ár 
alatt nyújtanak szolgáltatást vagy a befektetés ellentételezése nélkül vállalnak valamely 
befektetést. Amennyiben a repülőtér üzemeltetői ugyanúgy járnak el, ahogyan azt minden más 
szereplő is tenné (azaz igyekeznek piaci műveleteik révén nyereségre szert tenni), nincs szó 
támogatásról. A Bizottság nem talált arra utaló jelet, hogy a logisztikai központ kölni 
repülőtér általi építése sértené a piacgazdasági befektető elvét. Amennyiben a petíció 
benyújtója birtokában van ilyen információknak, ezeket közölnie kell a Petíciós Bizottsággal. 

A fentiek, valamint a petíció benyújtói által közölt információk alapján nem állapítható meg 
az uniós jogszabályok megsértése. A 2002/49/EK irányelv 10. cikkének (2) bekezdése 
értelmében a tagállamok által benyújtott, cselekvési tervekről szóló jelentések értékelése még 
folyamatban van. Amennyiben az értékelés elvégzésekor további vizsgálatok bizonyulnak 
szükségesnek a Köln/Bonn repülőtérre vonatkozó cselekvési terv tekintetében, vagy az uniós 
jogszabályokban előírt feltételek be nem tartására derül fény, megfelelő intézkedésekre 
kerülhet sor. Emellett az állampolgároknak jogukban áll, hogy a nemzeti bíróságoknál kérjék 
a nemzeti zajkibocsátási határértékek betartatását.”


