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Peticija Nr. 0283/2005 dėl lengviesiems orlaiviams skirtame kilimo ir tūpimo take keliamo 
triukšmo ir gyvenamajam rajonui keliamo nelaimingų įvykių pavojaus, kurią pateikė 
Vokietijos pilietis Horst Hinspeter

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas reiškia nepasitenkinimą dėl netoli jo namų esančiame lengvųjų orlaivių 
kilimo ir tūpimo take keliamo nepriimtinai didelio triukšmo ir nurodo, kad bėgant metams 
orlaivių keliamas triukšmas nuolat stiprėja ir kad kilimo ir tūpimo takai yra per arti 
gyvenamojo rajono. Be to, nepaisoma teisės aktuose nustatytų po pietų, naktimis ir 
sekmadieniais vykdomiems skrydžiams taikomų apribojimų, pilotai nuolat skrenda žemiau 
negu nustatytas mažiausias leistinas aukštis, taip ne tik keldami didelį triukšmą, bet ir dėl 
žemai skrendančių orlaivių keldami didelį pavojų vietos gyventojams.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2005 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2006 m. liepos 3 d.

„I. Peticija

Peticijos pateikėjas reiškia nepasitenkinimą dėl netoli jo namų esančiame lengvųjų orlaivių 
kilimo ir tūpimo take keliamo nepriimtinai didelio triukšmo ir nurodo, kad bėgant metams 
orlaivių keliamas triukšmas nuolat stiprėja ir kad kilimo ir leidimosi takai yra per arti 
gyvenamojo rajono. Be to, nepaisoma teisės aktuose nustatytų po pietų, naktimis ir 
sekmadieniais vykdomiems skrydžiams taikomų apribojimų, pilotai nuolat skrenda žemiau 
negu nustatytas mažiausias leistinas aukštis, taip ne tik keldami didelį triukšmą, bet ir dėl 
žemai skrendančių orlaivių keldami didelį pavojų vietos gyventojams.

II. Komisijos pastabos dėl peticijos
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Europos bendrijos direktyvoje dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo (2002 m. birželio 
25 d. Direktyva 2002/49/EB, OL L 189, 2002 7 18, p. 12–25) nustatytas reikalavimas remiantis 
toliau nurodytais terminais parengti triukšmo žemėlapius ir veiksmų planus siekiant apsisaugoti 
nuo aplinkos triukšmo arba sumažinti jo poveikį ir apsaugoti tyliąsias zonas.

Orlaivių triukšmas patenka į šio teisės akto taikymo sritį. Būtina parengti triukšmo žemėlapius ir 
veiksmų planus, jei konkretus atvejis atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
– triukšmą kelia valstybės narės nurodytame civiliniame oro uoste, kuriame per metus pakyla ir 
nusileidžia daugiau kaip 50 000 orlaivių, išskyrus mokomuosius skrydžius lengvaisiais orlaiviais, 
vykdoma veikla;
– triukšmą kelia orlaivių skrydžiai, o jo poveikį jaučia aglomeracija – valstybės narės pagal 
minėtą teisės aktą nurodyta teritorija, kurioje gyvena daugiau kaip 100 000 žmonių.

Civiliniams oro uostams, kuriuose per metus pakyla ir nusileidžia daugiau kaip 50 000 orlaivių, 
ir aglomeracijoms, kuriose gyvena daugiau kaip 250 000 žmonių, skirti triukšmo žemėlapiai turi 
būti perengti iki 2007 m. birželio 30 d., o veiksmų planai – iki 2008 m. liepos 18 d. Orlaivių 
skrydžių poveikį patiriančioms aglomeracijoms, kuriose gyvena daugiau kaip 100 000 žmonių, 
skirti triukšmo žemėlapiai ir veiksmų planai turi būti parengti atitinkamai iki 2012 m. birželio 
30 d. ir 2013 m. liepos 18 d.

Tačiau pažymėtina, kad už aplinkos triukšmo ribinių verčių, kurias viršijus būtų įgyvendinamos 
triukšmo valdymo priemonės, nustatymą yra atsakingos tik valstybės narės. Aplinkos triukšmo 
valdymo priemones pasirenka valdžios institucijos, kurioms valstybės narės pavedė sudaryti 
veiksmų planus.

III. Išvados

Kadangi aptariamas atvejis atitinka nurodytas sąlygas, problemą dėl būtinybės sumažinti 
triukšmo poveikį būtų galima išspręsti įgyvendinant minėtą Europos bendrijos direktyvą.

Tačiau peticijos pateikėjo aprašytu atveju Europos bendrijos teisė nėra pažeista, nes 
direktyvoje nustatyti triukšmo žemėlapių ir veiksmų planų parengimo terminai dar nesibaigė. 
Be to, taikytinas aplinkos triukšmo ribines vertes ir atitinkamas triukšmo ribojimo priemones 
turi nustatyti valstybė narė arba tos valstybės narės įgaliotos valdžios institucijos.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Peticijos pateikėjas pateikė daug papildomos informacijos, kurią Komisija išnagrinėjo. 
Europos bendrijos teisės aktas, taikytinas aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo srityje, yra 
Direktyva 2002/49/EB1. Pagal šios direktyvos nuostatas valstybėms narėms leidžiama 
pačioms nuspręsti dėl ribinių triukšmo verčių ir dėl kitų triukšmo mažinimo priemonių. ES 
lygmeniu taikytinos triukšmo ribinės vertės direktyvoje nenustatytos.

Remdamosi direktyvos nuostatomis valstybės narės privalo dideliems jų teritorijose esantiems 

                                               
1 OL L 189, 2002 7 18, p. 12–26.
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oro uostams parengti strateginius triukšmo žemėlapius. Didelis oro uostas – tai valstybės 
narės nurodytas oro uostas, kuriame per metus pakyla ir nusileidžia daugiau kaip 50 000 
orlaivių, išskyrus mokomuosius skrydžius lengvaisiais orlaiviais.

Atsižvelgiant į paminėtus dalykus, minėtas atvejis nepatenka į Direktyvos 2002/49/EB, 
susijusios su aplinkos triukšmo įvertinimu ir valdymu, taikymo sritį, todėl yra nacionalinis 
reikalas.“


