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priekšlikumu regulai attiecībā uz tādu ekspluatācijas ierobežojumu ieviešanu 
ES lidostās, kas saistīti ar troksni

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamentu atsaukt priekšlikumu regulai 
(COM(2011)0828) par noteikumiem un procedūrām attiecībā uz tādu ekspluatācijas 
ierobežojumu, kas saistīti ar troksni, ieviešanu Savienības lidostās. Viņa atbalsta vispārēju 
nakts lidojumu aizliegumu (laikposmā no plkst. 22.00 līdz 06.00) visās lidostās tajās 
teritorijās, kur iedzīvotāji ir pakļauti trokšņa iedarbībai. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka 
tam nevajadzētu radīt nekādus darbavietu zaudējumus vai ekonomisku kaitējumu, jo šos 
lidojumus var arī veikt dienas laikā. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka iedzīvotāju veselība 
ir svarīgāka par peļņu, kas tiek iegūta loģistikas jomā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 23. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. oktobrī

Aviācija ir pasaules mēroga nozare, kurai ir jādarbojas kā dienā, tā naktī, lai nodrošinātu 
savienojumus. Šīs darbības rada materiālu ieguvumus plašākā reģionā, un daudzi uzņēmumi 
šajā reģionā paļaujas uz regulāriem un uzticamiem aviācijas pakalpojumiem. Lidmašīnu 
darbība neapšaubāmi izraisa noteikta līmeņa trokšņa piesārņojumu, un šis trokšņa 
piesārņojums neizbēgami var būt augstāks naktī. Tādēļ valstu iestādēm ir jāizvērtē stāvoklis 
trokšņa jomā katrā lidostā un jālemj par visrentablākajiem un situācijai pielāgotiem 
pasākumiem, lai mazinātu pārmērīgu troksni.
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Tādēļ Komisija ir pieņēmusi priekšlikumu (COM(2011)828), kas optimizē trokšņa 
novērtēšanas procesu un ļauj valsts iestādēm labāk novērtēt stāvokli trokšņa jomā lidostu 
apkaimē. Pilsoņi, kas dzīvo lidostu tuvumā, šajā procesā tiks informēti un ar viņiem 
apspriedīsies. Šā priekšlikuma mērķis ir arī uzlabot saikni starp trokšņa novērtēšanas 
pasākumiem un Vides trokšņa direktīvu1, kas nodrošina aizsardzību pret jebkādu vides 
troksni, tostarp aviācijas satiksmes radīto troksni.

Secinājums

Komisija neparedz atsaukt savu priekšlikumu un turpinās atbalstīt Eiropas Parlamentu un 
Padomi likumdošanas procesā, lai šis priekšlikums tiktu pieņemts.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/49/EK (2002. gada 25. jūnijs) par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību 
(OV L189/12, 18.07.2002).


