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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1105/2007, внесена от г-н L.M., с унгарско гражданство, 
относно причинените му вреди от шумовото замърсяване вследствие 
дейността на летище Ferihegy в Будапеща

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че законодателството на ЕО по въпросите на 
шумовото замърсяване не се прилага правилно от унгарските органи, тъй като те не 
предприемат необходимите мерки за контролиране на нивото на шума, причинен от 
дейността на летище Ferihegy в Будапеща или за обезщетяване на жителите, пряко 
засегнати от това замърсяване. Вносителят на петицията обяснява, че е собственик на 
два имота, намиращи се в близост до летище Ferihegy в Будапеща, единият от които е 
класифициран като попадащ в шумовия пояс, а другият – не, макар и последният също 
да е засегнат от шумовото замърсяване. Нещо повече, вносителят на петицията смята, 
че мерките, предприети за повишаване на капацитета на пистата с цел предпазване от 
шума на живеещите в други квартали на Будапеща, са дискриминационни спрямо него, 
тъй като са довели до по-високо ниво на шума около неговите имоти. Вносителят на 
петицията също така твърди, че не е бил обезщетен за вредите, нанесени му от 
шумовото замърсяване или на наложените спрямо неговия имот строителни 
ограничения поради включването му в рамките на шумовия пояс.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 март 2008 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 17 юли 2008 г.

Вносителят на петицията твърди, че законодателството на ЕО по въпросите на 
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шумовото замърсяване не се прилага правилно от унгарските органи, тъй като те не 
предприемат необходимите мерки за контролиране на нивото на шума, причинен от 
дейността на летище Ferihegy в Будапеща или за обезщетяване на жителите, пряко 
засегнати от това замърсяване. Вносителят на петицията обяснява, че е собственик на 
два имота, намиращи се в близост до летище Ferihegy в Будапеща, единият от които е 
класифициран като попадащ в шумовия пояс, а другият – не, макар и последният също 
да е засегнат от шумовото замърсяване. Нещо повече, вносителят на петицията смята, 
че предприетите мерки за повишаване на капацитета на пистата с цел предпазване от 
шума на живеещите в други квартали на Будапеща, са дискриминационни спрямо него, 
тъй като са довели до по-високо ниво на шума около неговите имоти. Вносителят на 
петицията също така твърди, че не е бил обезщетен за вредите, нанесени му от 
шумовото замърсяване или на наложените спрямо неговия имот строителни 
ограничения поради включването му в рамките на шумовия пояс.

Приложимото законодателство на Общността относно оценката и управлението на 
шума в околната среда е Директива 2002/49/ЕО1. Посочената директива предоставя на 
държавите членки възможност да определят граничните стойности на шума, както и 
другите мерки, насочени към намаляване на шума. В съответствие с директивата 
държавите членки трябва да съставят стратегически карти на шума и планове за 
действие, имащи за цел управление на шума в околната среда. Стратегическите карти 
на шума трябва да бъдат изготвени преди 30 юни 2007 г., а съответните планове за 
действие трябва да бъдат приети след консултация и допитване до обществото преди 18 
юли 2008 г. Унгария изготви карта за летище Ferihegy в Будапеща и внесеният по 
случая доклад в Комисията е достъпен за обществеността. В момента тече подготовката 
на плана за действие. Следва все пак да се посочи, че набелязаните в плана за действие 
мерки се предприемат по усмотрение на компетентния национален орган.

Освен това, за градските летища вече съществува хармонизирана европейска рамка. 
Член 6, параграф 2 от Директива 2002/30/ЕО2 относно установяването на правила и 
процедури за въвеждането на експлоатационни ограничения, свързани с шума на 
летищата на Общността, представлява правният контекст, приложим по отношение на 
градските летища в ЕС. Той въвежда в законодателството на ЕС съответните мерки, 
които държавите членки могат да прилагат по отношение на проблемите, създавани от 
шума на летищата.

Въз основа на гореизложените факти и въз основа на съобщената от вносителя 
информация няма признаци за нарушаване на разпоредбите на общностното право. Все 
пак, за да се провери съответствието със задълженията, произтичащи от Директива 
2002/49/EО по отношение на картите на шума, беше поискано от всички държави 
членки, в това число и от Унгария, до края на юли 2008 г. да представят подробна и 
актуална информация относно прилагането на съответните разпоредби. В случай че 
отговорът на унгарските органи покаже, че е необходимо допълнително разследване по 
случая с летището Ferihegy, ще бъдат предприети необходимите действия. 

                                               
1 Програма L 189, 18.7.2002 г., стр. 12-25.
2 ОВ L 85, 28.3.2002 г., стр. 40-46.
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4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 24 април 2009 г.

Приложимото законодателство на Общността относно оценката и управлението на 
шума в околната среда е Директива 2002/49/ЕО1. Посочената директива предоставя на 
държавите членки възможност да определят граничните стойности на шума, както и 
другите мерки, насочени към намаляване на шума. В съответствие с директивата 
държавите членки трябва да съставят стратегически карти на шума и планове за 
действие с цел управлението на шума в околната среда. Стратегическите карти на шума 
трябваше да бъдат изготвени преди 30 юни 2007 г., докато съответните планове за 
действие трябваше да бъдат приети след обсъждане и допитване до обществеността 
преди 18 юли 2008 г. Унгария изготви карта за летище Ferihegy в Будапеща и внесеният 
по случая доклад в Комисията е достъпен за обществеността. 

Освен това, за градските летища вече съществува хармонизирана европейска рамка. 
Член 6, параграф 2 от Директива 2002/30/ЕО2 относно установяването на правила и 
процедури за въвеждането на експлоатационни ограничения, свързани с шума на 
летищата на Общността, представлява правният контекст, приложим по отношение на 
градските летища в ЕС. Той въвежда в законодателството на ЕС съответните мерки, 
които държавите членки могат да прилагат по отношение на проблемите, създавани от 
шума на летищата.

Унгария внесе доклад за шума съгласно член 10, параграф 2 от Директива 2002/49/ЕО. 
Летище Ferihegy беше включено в доклада и след проверка на данните, предадени от 
унгарските органи, беше установено, че докладът отговаря на изискванията на 
приложение IV от гореспоменатата директива. В момента тече подготовката на плана за 
действие. Следва все пак да се посочи, че мерките, посочени в плана за действие, се 
определят по преценка на компетентните национални органи, както и граничните 
стойности на шума и другите мерки, насочени към намаляване на шума.  

Заключения 

С оглед на тези факти и на информацията, предоставена от вносителя, няма основания 
да се счита, че законодателството на Общността е нарушено. 

5. Допълнителен отговор на Комисията (REV. II), получен на 16 март 2012 г.

Съгласно Директива 2002/49/ЕО относно оценката и управлението на шума в околната 
среда3 Унгария се задължава да приеме план за действие за шума на главните летища, а 
следователно и на летище Ferihegy в Будапеща. Този план е предоставен на Комисията от 
унгарските власти на 24 май 2011 г. От предоставената информация става ясно, че е 
проведено обществено допитване относно плана за действие за шума. Предоставената 
информация от унгарските власти е достъпна чрез Централния информационен регистър 
на Европейската агенция за околната среда.4. Планът за действие за шума на летище 
Ferihegy в Будапеща е достъпен на националната уеб страница. 5. 
                                               
1 Програма L 189, 18.7.2002 г., стр. 12-25.
2 ОВ L 85, 28.3.2002 г., стр. 40-46.
3 OВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 12
4 http://cdr.eionet.europa.eu/hu/eu/noise/df7/envtdorq.
5 http://ullo.hu/wp-content/uploads/2009/10/ferihegy.intezkedesi.terv.pdf.
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С оглед на тези елементи не може да бъде установено нарушение на Директива 
2002/49/ЕО.


