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Temats: Lūgumraksts Nr. 1085/2007, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Axel Bandow, 
par iespējamo Direktīvas 2002/49/EK par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību 
pārkāpumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Atsaucoties uz vides atlantu Berlīnes pilsētai, lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir pārkāpta 
Direktīva 2002/49/EK par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzsver, ka trokšņu kartēs nav ietverta Šēnefeldes lidosta, un norāda uz komentāru, kas sniegts 
Berliner Morgenpost, ka tas ir tādēļ, ka lidojumi skaidri pārsniedz ES noteikto skaitu. Viņš 
turpretī sniedz statistikas datus par vairāk kā 50 000 lidojumiem gadā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 14. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī

Atsaucoties uz vides atlantu Berlīnes pilsētai, lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir pārkāpta 
Direktīva 2002/49/EK par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzsver, ka trokšņu kartēs nav ietverta Šēnefeldes lidosta, un norāda uz komentāru, kas sniegts 
Berliner Morgenpost, ka tas ir tādēļ, ka lidojumi skaidri pārsniedz ES noteikto skaitu. Viņš 
turpretī sniedz statistikas datus par vairāk kā 50 000 lidojumiem gadā.

Piemērojamie Kopienas tiesību akti attiecībā uz trokšņu novērtēšanu un pārvaldību vidē ir 
Direktīva 2002/49/EK1. Šī direktīva dalībvalstīm atstāj rīcības brīvību noteikt trokšņa 
robežvērtības un veikt citus pasākumus trokšņa samazināšanai. Saskaņā ar direktīvu 

                                               
1 OV L 189, 18.07.2002., 12.-15. lpp.
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dalībvalstīm ir jāizstrādā stratēģiskas trokšņa kartes un rīcības plāni apkārtējā trokšņa 
pārvaldībai. Līdz 2007. gada 30. jūnijam bija jāizstrādā stratēģiskās trokšņa kartes, kā arī līdz 
2008. gada 18. jūlijam bija jāpieņem atbilstoši rīcības plāni pēc konsultācijām ar sabiedrību 
un ar tās piedalīšanos. 

Pēc Vācijas atbildīgo iestāžu atsūtītā ziņojuma 2005. gadā Šēnefeldes lidosta netika atzīta par 
galveno lidostu direktīvas izpratnē. Attiecībā uz 2007. gada 30. jūnija atskaites iesniegšanas 
termiņu trokšņa kartēm jāapraksta trokšņa situācija iepriekšējā kalendārajā gadā, tas ir, 
2006. gadā, lai arī Vācijai vēl ir jāiesniedz trokšņa kartes attiecībā uz Vācijas lidostām. Ņemot 
vērā lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, lidosta tomēr varētu ietilpt direktīvas 
darbības jomā. Ja, kā tas, iespējams, ir, lidojumu skaits Šēnefeldes lidostā 2006. gadā bija virs 
noteiktā sliekšņa (50 000 lidojumu), tam vajadzēja tikt kartografētam.

Secinājumi

Ņemot vērā šos elementus un lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, ir nepieciešama 
turpmāka izmeklēšana, lai noteiktu, vai, iespējams, ir pārkāpti Kopienas tiesību akti. Eiropas 
Komisija jau ir lūgusi visām dalībvalstīm nodrošināt pēdējo informāciju par trokšņa kartēm, 
lai pārbaudītu, vai direktīvā paredzētie pienākumi tiek pildīti. Turklāt Komisija neformāli ir 
lūgusi, lai Vācijas atbildīgās iestādes iesniedz informāciju par šo specifisko gadījumu. Kad 
dati būs pieejami, Komisija attiecīgi rīkosies. Komisija turpinās informēt Lūgumrakstu 
komiteju par šo jautājuma risināšanas gaitu.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 24. aprīlī

Saskaņā ar Direktīvas par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību 7. panta 1. punktu 
dalībvalstīm līdz 2005. gada 30. jūnijam jāinformē Komisija par galvenajiem autoceļiem, 
dzelzceļa līnijām, lidostām un aglomerācijām. 

Dalībvalstīm jānodrošina, lai līdz 2007. gada 30. jūnijam tiktu izstrādātas iepriekšējā 
kalendārā gada (2006. gads) stāvokli atainojošas trokšņu kartes galvenajiem autoceļiem, 
dzelzceļa līnijām, lidostām un aglomerācijām. Pēc Vācijas varas iestāžu atsūtītā ziņojuma1

Šēnefeldes lidosta netika atzīta par galveno lidostu Direktīvas 2002/49/EK2 par vides trokšņa 
novērtēšanu un pārvaldību 7. un 10. panta prasību izpratnē. 

Vācija attiecībā uz šo jautājumu savā atbildē Komisijai skaidroja, ka tās skatījumā trokšņu 
karšu izstrādes noteiktais termiņš līdz 2007. gada 30. jūnijam nevar tikt piemērots lidostām, 
par kurām bija obligāti jāinformē līdz 2005. gada 30. jūnijam. Saskaņā ar lidojumu skaitu 
Šēnefeldes lidosta 2005. gadā netika atzīta par galveno lidostu direktīvas izpratnē. Tādēļ 
trokšņu karte noteiktajā termiņā (2007. gada 30. jūnijs) netika izstrādāta. 

Oficiālie dati rāda, ka 2006. gadā (kā arī 2005. gadā) lidojumu skaits lidostā bija virs noteiktā 

                                               
1 Pieejams CIRCA; 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/strategic_december&vm=detailed
&sb=Title

2 OV L 189, 18.7.2002., 12.–26. lpp.
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sliekšņa. 

No 7. panta 1. punkta ir skaidrs, ka stratēģiskajām trokšņu kartēm ir jābalstās uz 2006. gada 
datiem, un tādēļ pēc Komisijas skatījuma stratēģiskajās trokšņu kartēs saskaņā ar 7. panta 
1. punktu jāiekļauj aglomerācijas, autoceļus, dzelzceļa līnijas un lidostas, kurās lidojumu 
skaits ir virs 2006. gadā noteiktā sliekšņa. Tādēļ arī trokšņu kartei Šēnefeldes lidostai jābūt 
izstrādātai līdz 2007. gada 30. jūnijam.     

Komisija veiks attiecīgās darbības, lai nodrošinātu, ka Vācijas varas iestādes trokšņu karti 
Šēnefeldes lidostai izstrādā pēc iespējas ātrāk.


