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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0125/2008, внесена от Rita и Ortwin Uhl, с германско 
гражданство, относно бездействието на органите на управление във 
връзка с шума от полетите около площадката за кацане в Speyer

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията възразяват срещу бездействието на органите в провинция 
Райнланд-Пфалц по отношение на денонощния шум от самолетите, ползващи
площадката за кацане в Speyer. Застрашена е и катедралата в Speyer, която е обект на
световното културно наследство. Органите на управление обаче не са установили 
каквито и да е нарушения, а през почивните дни предоставят въздушния контрол на 
доброволци от клубовете за авиационен спорт. Вносителите на петицията смятат, че се 
нарушават основните им права. Те са се обърнали към Европейската комисия в рамките 
на гражданска инициатива. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 юни 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

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

I. Петицията

Вносителите на петицията възразяват срещу бездействието на органите в провинция 
Райнланд-Пфалц по отношение на денонощния шум от самолетите, ползващи
площадката за кацане в Speyer. Застрашена е и катедралата в Speyer, която е обект от 
световното културно наследство. Органите на управление обаче не са установили 
каквито и да е нарушения, макар че си струва да се отбележи, че през почивните дни те 
предоставят въздушния контрол на доброволци от клубовете за авиационен спорт. 
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Вносителите на петицията смятат, че се нарушават основните им права. Те са се 
обърнали към Европейската комисия в рамките на гражданска инициатива.

II.   Коментари на Комисията относно петицията

Приложимото законодателство на Общността относно оценката и управлението на 
шума в околната среда е Директива 2002/49/ЕО1. Тази Директива оставя държавите-
членки сами да преценят и да вземат решение за граничните стойности на шума и 
другите мерки, които целят намаляването му. В съответствие с Директивата, 
държавите-членки трябва да съставят стратегически карти на шума и планове за 
действие, които целят управлението на заобикалящия шум за агломерации с над 250 
000 жители, както и за всички главни летища. Стратегическите карти на шума е 
трябвало да бъдат съставени преди 30 юни 2007 г., а съответните планове за действие е 
трябвало да бъдат приети след консултации с обществеността и с нейно участие до 18 
юли 2008 г. 

Съгласно Директива 2002/49/ЕО „главно летище“ означава гражданско летище, 
посочено от държавата-членка, което регистрира над 50 000 движения годишно
(терминът „движение“ означава едно излитане или кацане), с изключение на тези, 
извършвани само за тренировъчни цели с леки самолети. 

Германските органи информираха Комисията, че летището в Speyer не е главно летище 
и поради големината на Speyer (50 000 жители) няма задължения за докладване относно 
картите на шума, които се изискват съгласно Директива 2002/49/ЕО. 

III.   Заключения

С оглед на горепосоченото и предвид предоставената от вносителите на петицията 
информация, няма доказателства за нарушение на законодателството на Общността. 

                                               
1 OВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 12—25.


