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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 1774/2009, którą złożył Hans Strawe (Niemcy), w sprawie nocnych 
lotów z lotniska w Kolonii/Bonn

oraz

Petycja nr 0249/2010, którą złożył Klaus Zydek (Niemcy), w sprawie zakazu 
nocnego ruchu powietrznego na lotniskach w UE

1. Streszczenie petycji nr 1774/2009

Składający petycję informuje, że hałas powodowany przez nocne loty z lotniska 
Kolonia/Bonn powoduje niedogodności dla lokalnych mieszkańców. Zgodnie z danymi 
statystycznymi Eurocontrol lotnisko Kolonia/Bonn obsługuje największą liczbę lotów 
w środku nocy, natomiast w odniesieniu do lotów dziennych nie znajduje się ono nawet 
w czołowej trzydziestce. Składający petycję utrzymuje, że limity poziomów hałasu cały czas 
są znacznie przekraczane. Odnosi się on też do szkodliwego wpływu hałasu na wzorce snu 
i wypoczynku lokalnych mieszkańców, a w szczególności dzieci. Ponadto składający petycję 
sprzeciwia się planom zlokalizowania na lotnisku przedsiębiorstwa usług logistycznych 
FedEx, obawiając się, że spowoduje to dalsze zwiększenie liczby nocnych lotów. Ponieważ 
lotnisko jest w całości własnością publiczną, składający petycję pragnie wiedzieć, czy 
przekazanie przez władze lotniska dotacji w wysokości 70 milionów euro na budowę centrum 
logistycznego FedEx stanowi nielegalną pomoc państwa. Dlatego zwraca się on do 
Parlamentu Europejskiego o przeprowadzenie dochodzenia i wprowadzenie zakazu nocnych 
lotów przynajmniej między godziną 23.00 a 6.00.

Streszczenie petycji nr 0249/2010

Składający petycję wzywa do wprowadzenia powszechnego zakazu nocnego ruchu 
powietrznego na lotniskach w UE (zarówno zakazu przylotów, jak i odlotów), nawiązując 
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zwłaszcza do uciążliwego hałasu, na jaki narażona jest miejscowa ludność w wyniku nocnych 
przylotów i odlotów na lotnisku w Kolonii/Bonn. Zgodnie z danymi nadesłanymi przez 
składającego petycję dopuszczalne wartości hałasu są nieustannie znacznie przekraczane. 
Nawiązuje on także do szkodliwego wpływu hałasu na rytm snu i odpoczynku lokalnych 
mieszkańców, zwłaszcza dzieci, jak również do innych szkodliwych dla zdrowia skutków 
hałasu. Dlatego składający petycję wzywa Parlament, aby zbadał tę sprawę i stanął w obronie 
prawa obywateli Europy do ochrony zdrowia.

2. Dopuszczalność

Petycję 1774/2009 uznano za dopuszczalną w dniu 16 marca 2010 r. Petycję 0249/2010 
uznano za dopuszczalną w dniu 14 czerwca 2010 r. Zwrócono się do Komisji o dostarczenie 
informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 12 lipca 2010 r.

Hałas w środowisku (dyrektywa 2002/49/WE)

Dyrektywa 2002/49/WE1 dotyczy oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.
Dyrektywa nie wprowadza żadnych maksymalnych wartości dopuszczalnych w odniesieniu 
do poziomu hałasu na szczeblu unijnym - pozostawia kwestię ich ustalenia w gestii państw 
członkowskich. To samo dotyczy podejmowania innych środków mających na celu redukcję 
hałasu. Zgodnie z dyrektywą państwa członkowskie muszą opracować strategiczne mapy 
hałasu i plany działania mające na celu zarządzanie hałasem w otoczeniu. Strategiczne mapy 
hałasu miały zostać sporządzone do 30 czerwca 2007 r., zaś odnoszące się do nich plany 
działania miały zostać przyjęte po odbyciu publicznych konsultacji do 18 lipca 2008 r.
Niemcy sporządziły i przedstawiły zarówno sprawozdanie w sprawie map hałasu, jak i 
odnoszące się do niego plany działania dla lotniska Kolonia/Bonn - sprawozdania te zostały 
udostępnione opinii publicznej2.

Ograniczenia ruchu na lotniskach wspólnotowych (dyrektywa 2002/30/WE)

Ponadto dyrektywa 2002/30/WE3 wprowadza ujednolicone europejskie ramy prawne 
pozwalające na wprowadzenie ograniczeń działalności odnoszących się do zarządzania 
poziomem hałasu na lotniskach europejskich wykonujących ponad 50 000 operacji rocznie.

W kwestii własności publicznej lotniska Komisja pragnie zwrócić uwagę, że sama w sobie nie 
stanowi ona naruszenia postanowień TFUE. Artykuł 345 TFUE gwarantuje neutralność 
struktury własnościowej wybranej przez państwa członkowskie. Państwa członkowskie mogą 
prowadzić działalność komercyjną i dokonywać inwestycji pod warunkiem przestrzegania 
przepisów europejskich, a w szczególności prawa konkurencji.

Kierownicy lotnisk mogą swobodnie zawierać porozumienia handlowe. Jedynie w przypadku, 
gdyby porozumienia te były nie do przyjęcia przez inwestorów prywatnych działających w 
oparciu o normalne warunki rynkowe, przykładowo sprzedawanie usług po cenach niższych 
                                               
1 Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 12-25.
2 http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/noise
3 Dz.U. L 85 z 28.3.2002, s. 40-46.
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niż ceny rynkowe lub decydowanie się na inwestycje nieprzynoszące zysku, stanowiłoby to 
pomoc państwa. W sytuacji, gdy kierownictwo lotniska postępuje w sposób, w jaki 
postępowałby każdy inny podmiot (zwłaszcza jeżeli chodzi o wypracowywanie zysków z 
operacji rynkowych), nie ma mowy o pomocy. Komisja nie posiada informacji wskazujących, 
ze budowa centrum logistycznego przez lotnisko w Kolonii stanowi naruszenie zasad 
inwestycyjnych gospodarki rynkowej. Jeżeli autor petycji jest w posiadaniu tego rodzaju 
informacji, powinien przekazać je Komisji Petycji.

W oparciu powyższe fakty i informacje przekazane przez autorów petycji nie można 
stwierdzić naruszenia przepisów UE. Nadal trwa ocena sprawozdań z planów działania 
przedstawionych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy 
2002/49/WE. Jeżeli po zakończeniu oceny okaże się, że konieczne jest dalsze badanie 
dotyczące planu działania dla lotniska Kolonia/Bonn lub że warunki wprowadzone 
przepisami prawnymi UE nie zostały spełnione, możliwe będzie podjęcie właściwych działań.
Ponadto obywatele posiadają indywidualne prawo dochodzenia w sądach krajowych 
przestrzegania krajowych maksymalnych wartości dopuszczalnych jeżeli chodzi o poziom 
hałasu.


