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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1105/2007, którą złożył L.M. (Węgry), w sprawie szkód, jakie poniósł 
w związku z hałasem towarzyszącym działalności lotniska Ferihegy w 
Budapeszcie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że prawodawstwo WE dotyczące hałasu nie jest właściwie 
wdrażane przez węgierskie władze, ponieważ nie podejmują one potrzebnych środków 
kontroli poziomu hałasu powodowanego przez działalność lotniska Ferihegy w Budapeszcie, 
nie zapewniają też odszkodowań dla mieszkańców bezpośrednio dotkniętych tym 
zanieczyszczeniem. Składający petycję wyjaśnia, że jest właścicielem dwóch działek 
położonych w pobliżu lotniska Ferihegy w Budapeszcie, z których jedną zaliczono do strefy 
hałasu, a drugą nie, choć jest ona również dotknięta przedmiotowym zanieczyszczeniem. 
Składający petycję uważa ponadto, że środki podjęte w celu powiększenia pasa startowego 
z myślą o ochronie mieszkańców innych dzielnic Budapesztu przed hałasem dyskryminują 
go, gdyż w rezultacie doszło do nasilenia hałasu na terenie należących do niego 
nieruchomości. Co więcej, składający petycję twierdzi, że nie otrzymał odszkodowania za 
straty poniesione wskutek hałasu oraz za straty wynikające z ograniczeń budowlanych 
nałożonych na jego nieruchomość po zaklasyfikowaniu jej do strefy hałasu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 marca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 17 lipca 2008 r.

Składający petycję utrzymuje, że prawodawstwo WE dotyczące hałasu nie jest właściwie 
wdrażane przez węgierskie władze, ponieważ nie podejmują one potrzebnych środków 
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kontroli poziomu hałasu powodowanego przez działalność lotniska Ferihegy w Budapeszcie, 
nie zapewniają też odszkodowań dla mieszkańców bezpośrednio dotkniętych tym 
zanieczyszczeniem. Składający petycję wyjaśnia, że jest właścicielem dwóch działek 
położonych w pobliżu lotniska Ferihegy w Budapeszcie, z których jedną zaliczono do strefy 
hałasu, a drugą nie, choć jest ona również dotknięta przedmiotowym zanieczyszczeniem.
Składający petycję uważa ponadto, że środki podjęte w celu powiększenia pasa startowego 
z myślą o ochronie mieszkańców innych dzielnic Budapesztu przed hałasem dyskryminują 
go, gdyż w rezultacie doszło do nasilenia hałasu na terenie należących do niego 
nieruchomości. Co więcej, składający petycję twierdzi, że nie otrzymał odszkodowania za 
straty poniesione wskutek zanieczyszczenia hałasem oraz za straty wynikające z ograniczeń 
budowlanych nałożonych na jego nieruchomość po zaklasyfikowaniu jej do strefy hałasu.

Aktem prawa wspólnotowego obowiązującym w zakresie oceny i zarządzania hałasem w 
środowisku jest dyrektywa 2002/49/WE1. Pozostawia ona w gestii państw członkowskich 
decyzję w sprawie wartości granicznych hałasu oraz innych środków ukierunkowanych na 
jego ograniczanie. Zgodnie z przedmiotową dyrektywą państwa członkowskie muszą 
sporządzać strategiczne mapy hałasu i plany działań w celu zarządzania hałasem w otoczeniu.
Strategiczne mapy hałasu powinny były zostać sporządzone do dnia 30 czerwca 2007 r., 
natomiast odnośne plany działań muszą być przyjęte do dnia 18 lipca 2008 r. po konsultacjach 
i przy udziale społeczeństwa. Węgry sporządziły mapę hałasu dla budapeszteńskiego lotniska 
Ferihegy, a sprawozdanie przedłożone w tym kontekście Komisji jest publicznie dostępne.
Przygotowania planu działań trwają. Należy jednak zauważyć, że środki określone w takim 
planie leżą w gestii właściwych państw członkowskich.

Ponadto w odniesieniu do lotnisk miejskich istnieją już zharmonizowane ramy europejskie.
Art. 6 ust. 2 dyrektywy 2002/30/WE2 w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu 
do wprowadzenia ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych 
Wspólnoty, stanowi kontekst prawny, który ma zastosowanie wobec miejskich portów 
lotniczych w UE. Dyrektywa ta wprowadza do prawodawstwa unijnego odpowiednie środki, 
które umożliwiają państwom członkowskim rozwiązywanie problemów związanych z 
hałasem na lotniskach.

W świetle powyższych elementów oraz informacji przekazanych przez składającego petycję 
nie jest oczywiste, iż doszło do naruszenia prawodawstwa wspólnotowego. Jednak w celu 
zweryfikowania zgodności ze zobowiązaniami wynikającymi z dyrektywy 2002/49/WE 
w zakresie map hałasu zwrócono się do wszystkich państw członkowskich, w tym do Węgier, 
o przekazanie do końca lipca 2008 r. szczegółowych i aktualnych informacji na temat 
wdrożenia odnośnych przepisów. Jeżeli odpowiedź władz węgierskich wykaże, iż konieczne 
jest dalsze dochodzenie dotyczące lotniska Ferihegy, podjęte zostaną właściwe działania. 

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 24 kwietnia 2009 r.

Aktem prawa wspólnotowego obowiązującym w zakresie oceny i zarządzania hałasem w 
środowisku jest dyrektywa 2002/49/WE3. Pozostawia ona w gestii państw członkowskich 

                                               
1 Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 12–25.
2 Dz.U. L 85 z 28.3.2002, s. 40–46.
3 Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 12–25.
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decyzję w sprawie wartości granicznych hałasu oraz innych środków ukierunkowanych na 
jego ograniczanie. Zgodnie z przedmiotową dyrektywą państwa członkowskie muszą 
sporządzać strategiczne mapy hałasu i plany działań w celu zarządzania hałasem w otoczeniu.
Strategiczne mapy hałasu powinny były zostać opracowane do dnia 30 czerwca 2007 r., 
natomiast odnośne plany działań należało przyjąć po konsultacjach ze społeczeństwem i przy 
jego udziale do dnia 18 lipca 2008 r. Węgry sporządziły mapę hałasu dla budapeszteńskiego 
lotniska Ferihegy i przedłożyły sprawozdanie Komisji. Jest ono też dostępne dla ogółu 
obywateli.

Ponadto w odniesieniu do lotnisk miejskich istnieją już zharmonizowane ramy europejskie.
Artykuł 6 ust. 2 dyrektywy 2002/30/WE1 w sprawie ustanowienia zasad i procedur w 
odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach 
lotniczych Wspólnoty stanowi kontekst prawny dotyczący lotnisk miejskich w UE.
Wprowadza ona do prawodawstwa unijnego odpowiednie środki, które umożliwiają 
państwom członkowskim rozwiązywanie problemów związanych z hałasem na tych 
lotniskach.

Węgry przedłożyły sprawozdanie dotyczące hałasu zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy 
2002/49/WE. Lotnisko Ferihegy uwzględniono w sprawozdaniu, a po sprawdzeniu danych 
przekazanych przez organ węgierski uznano, iż spełnia ono wymogi załącznika IV do 
przedmiotowej dyrektywy. Przygotowania planu działań trwają. Należy jednak zauważyć, że 
środki określone w planie działań leżą w gestii właściwego organu krajowego, podobnie jak 
ma to miejsce w przypadku wartości granicznych hałasu i innych działań ukierunkowanych 
na jego ograniczanie.

Wnioski

W świetle powyższych faktów oraz informacji przekazanych przez składającego petycję nie 
ma podstaw, by uważać, że naruszane jest prawodawstwo wspólnotowe.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV. II) otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE odnoszącą się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w 
środowisku2 Węgry mają obowiązek przygotowania planu działania w zakresie hałasu dla 
największych lotnisk, a zatem również dla lotniska Ferihegy w Budapeszcie. Został on 
udostępniony Komisji przez władze węgierskie w dniu 24 maja 2011 r. Z przedstawionych 
informacji wynika, że przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące planu działania w 
zakresie hałasu. Informacje dostarczone przez władze węgierskie są dostępne w centralnej bazie 
danych Europejskiej Agencji Środowiska3. Plan działania w zakresie hałasu dla lotniska 
Ferihegy w Budapeszcie jest dostępny na krajowej stronie internetowej4. 

Ze względu na powyższe stwierdza się, że nie naruszono dyrektywy 2002/49/WE.

                                               
1 Dz.U. L 85 z 28.3.2002, s. 40–46.
2 Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 12.
3 http://cdr.eionet.europa.eu/hu/eu/noise/df7/envtdorq.
4 http://ullo.hu/wp-content/uploads/2009/10/ferihegy.intezkedesi.terv.pdf.


