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Lūgumrakstu komiteja

25.01.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0484/2006, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais John de Zulueta 
Greenebaum „Asociación Contra el Ruído Ciudalcampo” vārdā par pārmērīga gaisa 
satiksmes radītā trokšņa kaitīgumu Barahasas lidostā Madridē pēc jaunu gaisa 
koridoru izveides

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret pārmērīgu trokšņa līmeni (pēc viņa domām, lielāku par 
maksimāli atļauto), kuru rada gaisa satiksme un kuru jāpacieš aptuveni 700 000 cilvēku 
Madrides ziemeļos, kopš Spānijas Lidostu pārvaldes iestāde (AENA) izveidoja jaunu 
lidmašīnu pacelšanās un nosēšanās gaisa koridoru Barahasas lidostā Madridē. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka šis lēmums pamatojas uz novecojušiem un nepietiekamiem 
pētījumiem. Viņš aicina Eiropas Savienību iesaistīties, lai atjaunotu iepriekšējo gaisa koridoru 
un apturētu ēku būvniecību iepriekšējā trokšņa zonā. 

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 7. novembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde saņemta 2007. gada 25. janvārī

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret pārmērīgu lidmašīnu radītā trokšņa līmeni, kas pārsniedz 
pieļaujamo robežvērtību, kuru jāpacieš aptuveni 700 000 cilvēku Madrides ziemeļos, kopš 
Spānijas Lidostu pārvaldes iestāde (AENA) izveidoja jaunus pacelšanās un nolaišanās ceļus 
Barahasas lidostā Madridē. Viņš apgalvo, ka šis lēmums pamatojas uz novecojušiem un 
nepietiekamiem pētījumiem, un aicina ES iesaistīties, lai atjaunotu iepriekšējos ceļus un apturētu 
ēku būvniecību iepriekšējā trokšņa zonā.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu
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Direktīva 2002/49/EK1 ir Eiropas tiesību akts, ko piemēro attiecībā uz vides trokšņa 
novērtēšanu un pārvaldību. Spānijas valsts ir transponējusi šo direktīvu ar 2005. gada 
16. decembra Dekrētu Nr. 1513-2005.

Minētajā direktīvā pieprasīts dalībvalstu izraudzītām iestādēm izstrādāt stratēģiskās trokšņu 
kartes un rīcības plānus vides trokšņa pārvaldībai. Spānijas valsts norobežotā Madrides lidosta 
Barahasa tāpat kā Madrides pilsētas teritorija ir šīs direktīvas piemērojamības jomā. Šai 
lidostai un pilsētas teritorijai stratēģiskās trokšņu kartes jāizstrādā līdz 2007. gada 30. jūnijam, 
turpretim attiecīgos rīcības plānus ar sabiedrības līdzdalību jāpieņem pēc sabiedriskām 
apspriedēm līdz 2008. gada 18. jūlijam.

Minētajā direktīvā trokšņa robežvērtību un citus kritērijus dalībvalstis izvēlas, ņemot tos vērā 
rīcības plānu izstrādāšanā. Vides trokšņa pārvaldības pasākumi ir dalībvalstu izraudzītas 
iestādes kompetencē, kas atbild par rīcības plāniem. Tomēr rīcības plāniem jāpamatojas uz 
stratēģisko trokšņu karšu rezultātiem; tie paredzēti, lai vajadzības gadījumā novērstu un 
samazinātu vides trokšņa līmeni un aizsargātu dalībvalstu kompetentās iestādes norobežotus 
klusus rajonus no vides trokšņa līmeņa pieauguma.

Secinājumi

Ņemot vērā šos aspektus un lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, nevar secināt, ka ir 
iespējams Kopienas tiesību pārkāpums. Var ieteikt izveidot ciešākas attiecības ar Spānijas 
kompetento iestādi, lai nodrošinātu, ka lūgumrakstā minētās problēmas tiktu ņemtas vērā, 
drīzumā izstrādājot iepriekš minētajā direktīvā pieprasītos rīcības plānus.

  
1 OV L 189, 18.7.2002., 12-25. lpp.


