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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1085/2007, внесена от Axel Bandow, с германско гражданство, 
относно предполагаемо нарушение на Директива 2002/49/ЕО относно 
оценка и управление на шума в околната среда

1. Резюме на петицията

Позовавайки се на екологичния атлас на град Берлин, вносителят на петицията твърди, 
че Директива 2002/49/ ЕО относно оценката и управлението на шума в околната среда 
се нарушава. Той изтъква, че летище Schönefeld е изключено от картите на шума, и се 
позовава на статия в Berliner Morgenpost, в която се казва, че това е така, тъй като 
обемът на въздушния трафик надвишава значително определените в ЕС прагови 
стойности. В изпратените от вносителя на петицията статистически данни са посочени 
над 50 000 полета годишно.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 март 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Kомисията, получен на 21 октомври 2008 г.

Позовавайки се на екологичния атлас на град Берлин, вносителят на петицията твърди, 
че Директива 2002/49/ ЕО относно оценката и управлението на шума в околната среда 
се нарушава. Той изтъква, че летище Schönefeld е изключено от картите на шума, и се 
позовава на статия в Berliner Morgenpost, в която се казва, че това е така, тъй като 
обемът на въздушния трафик надвишава значително определените в ЕС прагови 
стойности. В изпратените от вносителя на петицията статистически данни са посочени 
над 50 000 полета годишно Приложимото общностно законодателство относно 



PE415.063v05-00 2/5 CM\890543BG.doc

BG

оценката и управлението на шума е Директива 2002/49/ ЕО1. Тази директива позволява 
на държавите-членки по тяхна преценка да определят граничните стойности за шума, 
както и другите мерки, насочени към намаляване на шума. Съгласно тази директива 
държавите-членки трябва да съставят стратегически карти на шума и планове за 
действие с цел управление на околния шум. Стратегическите карти на шума трябваше 
да бъдат изготвени преди 30 юни 2007 г., а съответните планове за действие трябваше 
да бъдат приети след допитване и участие на обществеността преди 18 юли 2008 г.

Съгласно доклада, изпратен през 2005 г. от отговорния германски орган на Комисията, 
летище Schonefeld не е определено като главно летище по смисъла на директивата. По 
отношение на крайния срок за докладване 30 юни 2007 г., картите на шума трябва да 
описват ситуацията с шума през предходната календарна година, т.е. 2006 г., въпреки 
че Германия все още не е представила карти на шума по отношение на германските 
летища. Предвид предоставената от вносителя на петицията информация, летището би 
могло обаче да попада в приложното поле на директивата. Ако (както изглежда) 
полетите на летище Schonefeld са надвишавали прага (50 000 полета) през 2006 г., това 
трябва да е било картографирано.

Заключения

Предвид гореизложените факти и предоставената от вносителя на петицията 
информация, е необходимо да се извърши допълнително проучване, за да се определи 
дали има евентуално нарушение на законодателството на Общността. Европейската 
комисията вече поиска от всички държави-членки да предоставят актуална информация 
относно картите на шума, за да провери дали са изпълнени задълженията по 
директивата. Освен това Комисията неофициално поиска от отговорните германски 
органи да изпратят информация по този конкретен въпрос. След като получи данните 
Комисията ще предприеме съответните действия. Комисията ще информира комисията 
по петиции за развитието по този въпрос.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 24 април 2009 г.

Съгласно член 7, параграф 1 от Директивата относно шума в околната среда, 
държавите-членки e трябвало да уведомяват Комисията за главните пътища, 
железопътни линии, летища и агломерации до 30 юни 2005 г.

Също така до 30 юни 2007 г. държавите-членки е трябвало да подготвят стратегически 
карти на шума, които показват ситуацията през предходната календарна година (2006 
г.) на всички главни пътища, железопътни линии, летища и агломерации. Летище 
Schonefeld не е включено в доклада2, изпратен от германските органи съгласно 
изискванията на член 7 и член 10 от Директива 2002/49/ЕО3 относно оценката и 
управлението на шума в околната среда.

                                               
1  ОВ, L 189, 18.7.2002 г., стр. 12-25.
2 Достъпен на адреса на CIRCA;
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/strategic_december&vm=detailed&sb=Title

3 ОВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 12-26.
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В отговор до Комисията във връзка с този въпрос, Германия обясни, че според нея 
крайният срок за изготвянето на картите – 30 юни 2007 г., може да се отнася 
единствено за летища, които са били предмет на задължително уведомяване до 30 юни 
2005 г. Въз основа на движенията по смисъла на директивата, летище Schonefeld не е 
определено за главно летище през 2005 г. Поради това, картата на шума не е изготвена 
за крайния срок 30 юни 2007 г.

Но официалните данни показват, че през 2006 г. (както и през 2005 г.) броят на 
движенията на самолети е бил над определения праг.

От член 7, параграф 1 става ясно, че стратегическите карти на шума е следвало да се 
основават на данните от 2006 г. и следователно според Комисията, стратегическите 
карти на шума, изготвени съгласно член 7, параграф 1, следва да включват всички 
агломерации, пътища, железопътни линии и летища, които надвишават праговете през 
2006 г. Поради това е следвало да бъде изготвена карта на шума за летище Schonefeld 
преди крайния срок 30 юни 2007 г.

Комисията ще предприеме необходимите действия, за да гарантира, че германските 
органи ще изготвят възможно най-бързо карта за летище Schonefeld.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 21 януари 2010 г.

Допълнителните забележки на Комисията относно петицията са следните:

Европейската комисия и Европейската агенция за околна среда взеха участие в процес 
на преразглеждане и проверка на качеството във връзка с представената информация в 
съответствие с член 10, параграф 2 от Директива 2002/49/ЕО относно картите на шума 
и съответните данни за излагане на населението, които следваше да бъдат докладвани 
до 30 декември 2007 г.

Анализът на тези данни1 е завършен и са налице известен брой въпроси, по които са 
поискани допълнителни пояснения и във връзка с които е необходимо да се представят 
липсващи елементи.

Европейската комисия изпрати на държавите-членки официално писмо2, с което 
изисква от тях да представят обяснение и да представят липсващите елементи, описани 
в приложението към това писмо. Летище Schönefeld е изброено като липсващ елемент в 
германския доклад.

Отговорите на държавите-членки понастоящем се оценяват от Европейската комисия.
Всяко неспазване на изискванията на Директива 2002/49/ЕО може да подтикне 
Комисията да предприеме действия съгласно предвиденото в член 258 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.

                                               
1 Докладите, изпратени след края на м. февруари 2009 г., все още не са оценени.
2 Писмото беше изпратено до постоянните представителства на държавите-членки на 29 юли 2009 г.
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6. Допълнителен отговор на Комисията (REV.III), получен на 6 май 2011 г.

Съгласно член 7, параграф 1 от Директива 2002/49/ЕО държавите-членки трябваше да 
изготвят карти на шума не по-късно от 30 юни 2007 г. за всички агломерации с над 250 
000 жители, за главни пътища, чийто трафик превишава 6 милиона преминавания на 
превозни средства годишно, всички главни жп линии, чийто трафик превишава 60 
хиляди преминавания на влакове годишно и главните летища. Главно летище съгласно 
член 3, буква п) от директивата е летище, което регистрира над 50 хиляди движения 
годишно.

Германските органи уведомиха Комисията за своите карти на шума. Комисията оценява 
тяхното съответствие с изискванията на директивата. За летище Schönefeld не е 
изготвена карта, въпреки че през 2006 г. движенията на летището надвишават 50 000.

Комисията изпрати писмо до Германия на 29 юли 2009 г. с искане за допълнителна 
информация относно липсващите данни в картите на шума, получени от Германия, 
включително липсващата карта на шума за летище Schönefeld.

Германия отговори с писмо от 30 октомври 2009 г., че за летище Schönefeld не е 
изготвена карта, защото през 2004 г. летището е регистрирало по-малко от 50 000 
движения. Поради тази причина през 2005 г. Комисията не е била уведомена за него 
като за главно летище съгласно член 7, параграф 1, алинея 2 и следователно 
задължението за картографиране на шума от член 7, параграф 1, алинея 1 не се е 
отнасяло за него.

Освен това Германия обясни, че не е имало смисъл да се изготвя карта на шума за 
летище Schönefeld, тъй като летището е претърпявало съществени изменения и е било 
преобразувано в ново летище Berlin Brandenburg, поради което карта на шума с данните 
от 2006 г. не би била актуална. Според германските органи окончателното разрешение 
за разширяването на летището е било прието на 20 октомври 2009 г.

Въз основа на наличната информация и съгласно член 7, параграф 1, алинея 2, 
Комисията е съгласна, че Германия не е била длъжна да я уведоми за летище Schönefeld 
през 2005 г., тъй като движенията са под праговите стойности. Въпреки това следва да 
се отбележи, че всички държави-членки трябваше да гарантират, че стратегическите 
карти на шума, които показват ситуацията през предходната календарна година (2006 
г.), са били изготвени не по-късно от 30 юни 2007 г. Според официалните данни през 
2006 г. на летище Schönefeld движенията са били над праговите стойности.

Фактът, че Комисията трябваше да бъде уведомена само за главни летища през 2005 г.
и след това на всеки пет години, не означава, че задължението за картографиране от 
член 7, параграф 1, алинея 1 се прилага само за летища, за които Комисията е 
уведомена. Според становището на Комисията задължението за картографиране от 
член 7, параграф 1, алинея 1 се прилага за всички летища с повече от 50 000 движения 
през 2006 г., независимо от това дали Комисията е били уведомена за тях съгласно член 
7, параграф 1, алинея 2 или не.

Комисията продължава да е на мнение, че тъй като не е изготвила карта на шума за 
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летище Schönefeld до юни 2007 г., Германия не е спазила изискванията на член 7, 
параграф 1 и член 10, параграф 2 от директивата.

Междувременно Германия декларира летище Schönefeld като главно летище през 2010 
г. съгласно член 7, параграф 2 от директивата и посочи, че Германия ще изготви 
стратегическа карта на шума през втората половина на периода за картографиране, 
предвиден до 30 юни 2012 г.

Вследствие от допълнителните контакти между Комисията и германските органи, 
последните се съгласиха да изготвят карта на шума за летище Schönefeld във възможно 
най-кратък срок и при всички случаи преди края на лятото.

7. Допълнителен отговор от Комисията (REV IV), получен на 27 януари 2012 г.

Както беше договорено със службите на Комисията, германските органи са 
предоставили стратегическа карта на шума, основаваща се върху данни от 2010 г. за 
летище Schönefeld1. Комисията счита, че понастоящем Германия е изпълнила своите 
задължения по член 7 от Директива 2002/49/ЕО за летище Schönefeld.

                                               
1 http://www.mugv.brandenburg.de/sixcms/detail.php/5lbm1.c.122433.de


