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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1105/2007, adresată de dl L.M., de naţionalitate maghiară, privind 
prejudiciile cauzate acestuia prin poluarea fonică datorată activităţii de pe 
aeroportul Ferihegy din Budapesta

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul susţine că legislaţia CE privind poluarea fonică nu este pusă în aplicare în mod 
corespunzător de către autorităţile maghiare, întrucât acestea nu iau măsurile necesare pentru 
a controla nivelul zgomotului cauzat de activitatea aeroportului Ferihegy din Budapesta sau 
pentru a acorda despăgubiri rezidenţilor afectaţi în mod direct de această poluare. Petiţionarul 
explică că se află în posesia a două proprietăţi în apropierea aeroportului Ferihegy din 
Budapesta, una dintre acestea fiind clasificată ca făcând parte din centura fonică, în timp ce 
cealaltă proprietate nu este inclusă în aceasta, cu toate că este, în egală măsură, afectată de 
poluarea fonică. În plus, petiţionarul consideră că măsurile întreprinse pentru a mări 
capacitatea pistei cu scopul de a proteja rezidenţii altor departamente din Budapesta împotriva 
zgomotului sunt discriminatorii faţă de el, întrucât măsurile în cauză au condus la producerea 
unei cantităţi mai mari de zgomot în jurul proprietăţilor sale. Acesta susţine, de asemenea, că 
nu a fost despăgubit pentru prejudiciile suferite ca urmare a poluării fonice sau ca urmare a 
restricţiilor de construcţie impuse asupra proprietăţii sale ca rezultat al clasificării acesteia ca 
făcând parte din centura fonică.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 martie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 iulie 2008

I.   Petiţia
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Petiţionarul susţine că legislaţia CE privind poluarea fonică nu este pusă în aplicare în mod 
corespunzător de către autorităţile maghiare, întrucât acestea nu iau măsurile necesare pentru 
a controla nivelul zgomotului cauzat de activitatea aeroportului Ferihegy din Budapesta sau 
pentru a acorda despăgubiri rezidenţilor afectaţi în mod direct de această poluare. Petiţionarul 
explică că se află în posesia a două proprietăţi în apropierea aeroportului Ferihegy din 
Budapesta, una dintre acestea fiind clasificată ca făcând parte din centura fonică, în timp ce 
cealaltă proprietate nu este inclusă în aceasta, cu toate că este, în egală măsură, afectată de 
poluarea fonică. În plus, petiţionarul consideră că măsurile întreprinse pentru a mări 
capacitatea pistei cu scopul de a proteja rezidenţii altor departamente din Budapesta împotriva 
zgomotului sunt discriminatorii faţă de el, întrucât măsurile în cauză au condus la producerea 
unei cantităţi mai mari de zgomot în jurul proprietăţilor sale. Acesta susţine, de asemenea, că 
nu a fost despăgubit pentru prejudiciile suferite ca urmare a poluării fonice sau ca urmare a 
restricţiilor de construcţie impuse asupra proprietăţii sale ca rezultat al clasificării acesteia ca 
făcând parte din centura fonică.

II.   Comentariile Comisiei cu privire la petiţie

Legislaţia comunitară aplicabilă în ceea ce priveşte evaluarea şi gestionarea zgomotului 
ambiental este Directiva 2002/49/CE1. Această directivă lasă la latitudinea statelor membre 
decizia privind valorile limită de zgomot şi celelalte măsuri menite să reducă zgomotul. În 
conformitate cu directiva, statele membre trebuie să întocmească hărţi acustice strategice şi 
planuri de acţiune menite să gestioneze zgomotul ambiental. Hărţile acustice strategice 
trebuiau întocmite până la 30 iunie 2007, în timp ce planurile de acţiune corespunzătoare 
trebuie adoptate, în urma consultării şi participării publicului, până la 18 iulie 2008. Ungaria a 
întocmit o hartă acustică privind aeroportul Ferihegy din Budapesta, iar raportul prezentat 
Comisiei în acest sens este disponibil publicului. Pregătirea planului de acţiune este în curs. 
Cu toate acestea, ar trebui subliniat faptul că măsurile stabilite în planul de acţiune sunt la 
latitudinea autorităţii naţionale competente.

În plus, pentru aeroporturile din oraşele mari, există deja un cadru european armonizat. 
Articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2002/30/CE2 privind stabilirea normelor şi procedurilor 
cu privire la introducerea restricţiilor de exploatare referitoare la zgomot pe aeroporturile 
comunitare reprezintă contextul juridic aplicabil aeroporturilor din marile oraşe din UE. 
Acesta introduce în legislaţia UE măsuri adecvate care permit statelor membre să abordeze 
problemele acustice din aeroporturi.

III.   Concluzii

Având în vedere aceste elemente, precum şi informaţiile comunicate de petiţionar, nu este 
evident faptul că legislaţia comunitară este încălcată. Cu toate acestea, pentru a verifica
respectarea obligaţiilor în temeiul Directivei 2002/49/CE cu privire la hărţile acustice, tuturor 
statelor membre, inclusiv Ungariei, li s-a solicitat să furnizeze informaţii detaliate şi 
actualizate privind punerea în aplicare a dispoziţiilor relevante până la sfârşitul lunii iulie 
2008. În cazul în care răspunsul din partea autorităţilor maghiare arată că este necesară o 

                                               
1 Ordinea de zi L 189, 18.7.2002, p. 12-25
2 JO L 85, 28.3.2002, p. 40–46
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anchetă suplimentară în privinţa aeroportului Ferihegy, se vor lua măsuri corespunzătoare. 
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