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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0169/2007, ko iesniedza Beļģijas valstspiederīgais Marc de 
Schower un astoņi citi lūgumraksta parakstītāji, par lidmašīnu lidojumiem pāri 
dzīvojamam rajonam ar 40 000 iedzīvotājiem uz ziemeļiem no Barahas lidostas 
Madridē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par trokšņu piesārņojumu un bīstamām situācijām, ko radījusi 
lidmašīnu ceļu novirzīšana pāri dzīvojamam rajonam, kur mīt ap 40 000 iedzīvotāju, uz 
ziemeļiem no Barahas lidostas Madridē. Viņš apgalvo, ka ir notikusi vietējās vides 
pasliktināšanās valsts gaisa satiksmes kontroles iestādes vienpusēji pieņemta lēmuma dēļ, 
iepriekš neapspriežoties ar vietējām iestādēm. Turklāt kaitējums videi, iespējams, skar arī 
atsevišķus aizsargājamus apgabalus, Kopienā nozīmīgas teritorijas un savvaļas putnu 
ligzdošanas apgabalus, un lidojumu laikā ir notikušas daudzas sadursmes ar putniem. Tādēļ 
viņš aicina Eiropas Savienību iejaukties, pamatojoties uz Direktīvām 2001/42/EEK un 79/409 
par vides un putnu aizsardzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 5. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 19. oktobrī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs skaidro, ka šāda situācija ir izveidojusies valsts gaisa satiksmes 
kontroles iestādes vienpusēji pieņemta lēmuma dēļ, iepriekš neapspriežoties ar vietējām 
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iestādēm. Viņš arī apgalvo, ka kaitējums videi skar atsevišķus aizsargājamus apgabalus, 
Kopienā nozīmīgas teritorijas un savvaļas putnu ligzdošanas apgabalus. Viņš ziņo, ka 
lidojumu laikā ir notikušas daudzas sadursmes ar putniem.

Visbeidzot lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties, lai nodrošinātu, ka ir 
izpildītas ES saistības vides aizsardzības jomā un ievērotas pilsoņu pamattiesības. Viņš jo sevišķi 
pieprasa veikt īpašus pasākumus, lai samazinātu vai novērstu ietekmi uz vidi.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Piemērojamajā Kopienas tiesību aktā vides trokšņa pārvaldības jomā (Direktīva 2002/49/EK)1 ir 
noteikts, ka izvēle attiecībā uz transporta infrastruktūras radītā trokšņa pārvaldības 
pasākumiem pilnībā ir atstāta dalībvalstu kompetento iestāžu ziņā.

Šī direktīva nenosaka ne vides trokšņa robežvērtības, ne mērķa vērtības; vienīgi dalībvalstu 
ziņā ir noteikt šādus kritērijus. Dalībvalstīm tomēr ir jāizstrādā stratēģiskās trokšņu kartes un 
rīcības plāni, lai pārvaldītu troksni, kāds ir lielu lidostu, piemēram, Barahas lidostas Madridē, 
tuvumā, un šie materiāli jāizstrādā līdz, attiecīgi, 2007. gada 30. jūnijam un 2008. gada 
18. jūlijam. Par rīcības plānu priekšlikumiem ir jāinformē sabiedrība. Trokšņu kartes un 
rīcības plāni ir jāizplata, un tiem jābūt publiski pieejamiem.

Komisija izpētīja, kāda ietekme uz Natura 2000 tīklu ir Barahas lidostas paplašināšanai un 
pieaugošajam trokšņa radītajam piesārņojumam saistībā ar sūdzību Nr. 2001/2156. Komisija 
secināja, ka šo projektu varētu īstenot, ja to pamatotu ar sevišķi svarīgu iemeslu, kas ir 
sabiedrības interesēs, ar nosacījumu, ka laikus tiek īstenots kompensācijas pasākumu kopums, 
lai nodrošinātu Natura 2000 tīkla vispārēju aizsardzību. Komisija lietas izskatīšanu pabeidza 
2005. gada 30. maijā. Komisija sazinājās ar Spānijas iestādēm, lai novērotu īstenošanas 
programmu, kas attiecas uz iepriekš minētajiem kompensācijas pasākumiem. Patlaban 
Komisija analizē Spānijas iestāžu atbildi, kas tika saņemta 2007. gada jūnijā.

Secinājumi

Lūgumrakstā nav informācijas, kas norādītu, ka šī dalībvalsts nepildītu kādu no savām 
saistībām attiecībā uz spēkā esošajiem tiesību aktiem par vides troksni. Trokšņa pārvaldības 
pasākumi ir Spānijas iestāžu kompetencē.

Turklāt Komisija ir uzsākusi pasākumus saistībā ar aspektiem, kas attiecas uz Natura 2000
tīklā iekļautajām teritorijām. Komisija izskata Spānijas iestāžu nosūtīto jaunāko informāciju 
par kompensācijas pasākumiem un noteikti laicīgi informēs Lūgumrakstu komiteju par savu 
turpmāko rīcību šajā saistībā.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Pēc sākotnējā paziņojuma Lūgumrakstu komitejai Komisija pārskatīja Spānijas varas iestāžu 
2007. gadā sniegto informāciju un lūgumraksta iesniedzēja 2008. gadā sniegto informāciju.

                                               
1 OV L 189, 18.7.2002., 12.–26. lpp.
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Attiecībā uz lidmašīnu ceļu „radial 322” pāri īpaši aizsargājamajai teritorijai (SPA) „Soto de 
Viñuelas” sniegtā informācija neliek Komisijai uzskatīt, ka ziņotie avionegadījumi, kuros 
iesaistīti putni, ir būtiski attiecībā uz Direktīvās 92/43/EEK1 un 79/409/EEK2 noteiktajiem 
aizsardzības mērķiem.

Tātad, pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija neuzskata, ka ziņotos negadījumus 
saistībā ar šiem lidojumiem var uzskatīti par tādiem, kas sniedz pierādījumus, kuri Komisijai 
dotu tiesības turpināt izskatīt šos jautājumus ar Spānijas varas iestādēm kā iespējamu 
piemērojamo Kopienas vides tiesību aktu pārkāpumu.”

                                               
1 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību. OV L 206, 22.7.1992.
2 Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību. OV L 103, 25.4.1979., 1.–
18. lpp.


