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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1774/2009, adresată de Hans Strawe de cetățenie germană, privind 
zborurile de noapte de pe aeroportul din Köln/Bonn

și

Petiția nr. 0249/2010 adresată de Klaus Zydek, de cetățenie germană, privind 
interzicerea traficului aerian de noapte către și dinspre aeoroporturile din UE

1. Rezumatul petiției nr. 1774/2009

Petiționarul se plânge de disconfortul cauzat locuitorilor din împrejurimi de zgomotul 
provocat de zborurile de noapte de pe aeroportul din Köln/Bonn. Conform informațiilor 
furnizate de Eurocontrol, aeroportul Köln/Bonn are cele mai multe zboruri de noapte (deep 
night flights), cu toate că aeroportul nu figurează în top 30 în ceea ce privește numărul de 
zboruri din timpul zilei. Potrivit petiționarului, normele privind zgomotul sunt încălcate din 
plin și în mod constant. El se referă, în special, la efectele dăunătoare ale zgomotului asupra 
programului de somn și de odihnă al locuitorilor din împrejurimi, mai ales în cazul copiilor. 
Petiționarul protestează împotriva intenției de înființare a platformei logistice a societății 
FedEx în aeroport, deoarece, conform spuselor sale, numărul zborurilor de noapte va crește și 
mai mult. Deoarece aeroportul este integral în administrarea organelor publice, petiționarul se 
întreabă dacă este vorba despre un ajutor de stat ilegal pentru acordarea de către societatea 
care reprezintă aeroportul a unor subvenții de până la 70 de milioane de euro pentru 
construirea unui centru logistic pentru FedEx. Petiționarul solicită Parlamentului European să 
efectueze o investigație în legătură cu zborurile de noapte cuprinse cel puțin în intervalul 
23.00 și 06.00.

Rezumatul petiției nr. 0249/2010

Petiționarul solicită introducerea unei interdicții generale împotriva traficului aerian nocturn 
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către și de la aeroporturile din cadrul Uniunii Europene, acesta făcând referire în special la 
poluarea fonică la care este expusă populația locală din cauza traficului aerian nocturn 
efectuat către și din aeroportul Köln/Bonn. Conform măsurătorilor transmise de către 
petiționar, standardele de zgomot sunt depășite în mod semnificativ și permanent, acesta 
făcând mai departe referire la efectele nocive ale zgomotului asupra somnului și programului 
de odihnă al populației care locuiește în zonă și în special al copiilor, precum și la alte efecte 
nocive asupra sănătății provocate de zgomot. Prin urmare, petiționarul solicită Parlamentului 
European să intervină în această chestiune și să apere dreptul cetățenilor europeni la protecția 
sănătății.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 1774/2009 a fost declarată admisibilă la 16 martie 2010. Petiția nr. 0249/2010 a fost 
declarată admisibilă la 14 iunie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații conform 
articolului 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 iulie 2010

Zgomot ambiental (Directiva 2002/49/CE)

Directiva 2002/49/CE1 se referă la evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental. Directiva 
nu stabilește valori-limită la nivelul UE, dar lasă la latitudinea statelor membre să decidă în 
această privință, precum și în legătură cu alte măsuri urmărind reducerea zgomotului. În 
conformitate cu directiva, pentru gestionarea zgomotului ambiental, statele membre trebuie să 
elaboreze hărți acustice strategice și să adopte planuri de acțiune. Hărțile acustice strategice 
trebuiau să fie întocmite înainte de 30 iunie 2007, iar planurile de acțiune corespunzătoare 
trebuiau să fie adoptate, după consultarea și cu participarea publicului, înainte de 18 iulie 
2008. Germania a întocmit și prezentat atât raportul referitor la hărțile acustice, cât și 
planurile de acțiune corespunzătoare privind aeroportul Köln/Bonn, iar rapoartele au fost puse 
la dispoziția publicului2. 

Restricții de trafic pe aeroporturile comunitare (Directiva 2002/30/CE)

D asemenea, Directiva 2002/30/CE3 stabilește un cadru european armonizat pentru 
implementarea restricțiilor de exploatare legate de gestionarea zgomotului pe aeroporturile 
europene cu mai mult de 50.000 mișcări pe an.

În ceea ce privește proprietatea publică asupra aeroporturilor, Comisia dorește să releve că 
proprietatea publică nu constituie, în sine, o încălcare a prevederilor TFUE. Articolul 345 din 
TFUE asigură neutralitatea în ceea ce privește regimul de proprietate ales de statele membre. 
Cu condiția respectării normelor europene și, în special, a legislației în materie de concurență, 
statele membre sunt libere să desfășoare activități comerciale și să facă investiții. 

Directorii aeroporturilor sunt liberi să încheie înțelegeri comerciale. De subvenții s-ar putea 
vorbi numai în cazul în care aceste înțelegeri comerciale nu ar fi acceptabile pentru un 
                                               
1 Ordinea de zi L 189, 18.7.2002, p.12-25.
2 http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/noise
3 JO L 85, 28.3.2002, p. 40-46
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investitor privat care funcționează în condiții de piață normale, de exemplu prestarea unor 
servicii sub prețul pieței sau acceptarea unei investiții fără ca aceasta să se amortizeze. Atunci 
când directorii de aeroporturi se comportă ca orice alt actor (în special, în ceea ce privește 
obținerea unui profit de pe urma operațiunilor desfășurate pe piață), nu există subvenții. 
Comisia nu dispune de indicii conform cărora construirea unui centru logistic de către 
aeroportul din Köln ar constitui o încălcare a principiului investitorului privat în economia de 
piață. În cazul în care petiționarul dispune de asemenea indicii, ar trebui să le comunice 
Comisiei pentru petiții.

Ținând cont de aceste indicii și de informațiile comunicate de petiționari, nu se poate 
identifica nicio încălcare a legislației UE. Evaluarea rapoartelor referitoare la planurile de 
acțiune prezentate de statele membre în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Directiva 
2002/49/CE este, încă, în curs de desfășurare. În cazul în care activitatea de evaluare va arăta, 
în final, că sunt necesare cercetări suplimentare în legătură cu planul de acțiune al 
aeroportului Köln/Bonn sau că condițiile impuse de legislația UE nu au fost respectate, pot fi 
adoptate măsuri corespunzătoare. Mai mult, cetățenii ar putea dispune de drepturi individuale 
în fața instanțelor naționale, pentru a cere respectarea valorilor-limită impuse pentru zgomot 
la nivel național. 


