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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja ragina Europos Parlamentą atmesti pasiūlymą dėl reglamento 
(COM(2011) 828), kuriuo nustatomos su triukšmu susijusių naudojimo apribojimų taikymo 
ES oro uostuose taisyklės ir procedūros. Ji pritaria bendram naktinių skrydžių (nuo 22.00 iki 
6.00 val.) draudimui visuose oro uostuose, kurių kaimynystėje gyvenantys gyventojai gali 
girdėti nemalonų triukšmą. Pasak peticijos pateikėjos, dėl šio draudimo nebus prarasta darbo 
vietų ar patirti ekonominiai nuostoliai, nes šie skrydžiai taip pat gali būti vykdomi dienos 
metu. Peticijos pateikėja mano, kad žmonių sveikata yra daug svarbesnė nei logistinis pelnas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. spalio 30 d.

„Aviacija yra pasaulinis pramonės sektorius, kuriame skrydžiai turi vykti ir dieną, ir naktį, 
kad būtų užtikrintas susisiekimas. Teikiant tokias skrydžių paslaugas sukuriama gerovė 
dideliam regionui ir daugelis šiame regione veikiančių įmonių yra priklausomos nuo 
reguliarių ir patikimų oro transporto paslaugų. Naudojant orlaivius paprastai sukeliamas tam 
tikras triukšmas ir toks triukšmas neabejotinai gali būti didesnis naktį. Dėl šios priežasties 
būtent nacionalinės institucijos turi įvertinti su triukšmu susijusią padėtį kiekviename oro 
uoste ir apsispręsti dėl ekonomiškai efektyviausių priemonių pernelyg dideliam triukšmui 
sumažinti, pritaikytų konkrečiai situacijai.
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Todėl Komisija priėmė pasiūlymą (COM(2011) 828), kuriuo supaprastinamas triukšmo 
vertinimo procesas ir nacionalinėms institucijoms suteikiama galimybė geriau įvertinti 
triukšmo padėtį šalia oro uosto. Vykstant šiam procesui, šalia oro uosto gyvenantys piliečiai 
turės būti informuojami ir su jais turės būti konsultuojamasi. Pasiūlymu taip pat siekiama 
labiau susieti triukšmo vertinimo procesą ir Aplinkos triukšmo direktyvą1, kuria numatoma 
apsauga nuo visų aplinkos triukšmo rūšių, įskaitant oro transporto triukšmą.

Išvada

Komisija neketina atšaukti savo pasiūlymo ir toliau rems Europos Parlamentą ir Tarybą 
vykstant su jo priėmimu susijusiai teisėkūros procedūrai.“

                                               
1 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo 
(OL L189/12, 2002 7 18).


