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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0283/2005, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Horst 
Hinspeter, par vieglo lidaparātu lidlauka radīto trokšņa piesārņojumu un nelaimes 
gadījumu risku dzīvojamajā rajonā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret nepieņemami augsto trokšņa līmeni, kas nāk no vieglo 
lidaparātu skrejceļa, kurš atrodas ļoti tuvu viņa mājai, norādot, ka lidaparātu radītā trokšņa 
līmenis gadu gaitā nepārtraukti ir pieaudzis un ka pacelšanās un nolaišanās skrejceļi atrodas 
pārāk tuvu blakus esošajam dzīvojamajam rajonam. Turklāt netiek ievēroti ar likumu noteiktie 
lidojumu ierobežojumi pēcpusdienās, naktīs un svētdienās, un piloti bieži vien lido zemāk par 
minimālo pieļaujamo augstumu, tādējādi ne vien radot trokšņa piesārņojumu, bet zemu 
lidojošo lidaparātu dēļ arī nopietni apdraudot vietējos iedzīvotājus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2005. gada 16. augustā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 3. jūlijā

„I. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret nepieņemami augsto trokšņa līmeni, kas nāk no vieglo 
lidaparātu skrejceļa, kurš atrodas ļoti tuvu viņa mājai, norādot, ka lidaparātu radītā trokšņa 
līmenis gadu gaitā nepārtraukti ir pieaudzis un ka pacelšanās un nolaišanās skrejceļi atrodas 
pārāk tuvu blakus esošajam dzīvojamajam rajonam. Turklāt netiek ievēroti ar likumu noteiktie 
lidojumu ierobežojumi pēcpusdienās, naktīs un svētdienās, un piloti bieži vien lido zemāk par 
minimālo pieļaujamo augstumu, tādējādi ne vien radot trokšņa piesārņojumu, bet zemu lidojošo 
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lidaparātu dēļ arī nopietni apdraudot vietējos iedzīvotājus.

II. Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Kopienas direktīvā par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību (2002. gada 25. jūnija Direktīva 
2002/49/EK, OV L 189, 18.7.2002., 12.–25. lpp.) noteikta prasība izstrādāt trokšņu kartes un 
rīcības plānus, lai novērstu vai samazinātu vides trokšņa iedarbību un aizsargātu klusos rajonus, 
saskaņā ar turpmāk tekstā izklāstīto laika grafiku.

Gaisa satiksmes radītais troksnis ietilpst šā tiesību akta darbības jomā. Trokšņu kartes un rīcības 
plāni jāizstrādā gadījumos, kas atbilst vienam no šiem nosacījumiem:
- trokšņi nāk no dalībvalsts izraudzītas pasažieru lidostas, kurā notiek vairāk nekā 50 000 
pārvietošanos gadā, izņemot tās, ko tikai mācību nolūkā veic vieglās lidmašīnas;
- trokšņus rada gaisa satiksme, un tie skar aglomerāciju, kurā ir vairāk nekā 
100000 iedzīvotāju un kuru dalībvalsts uzskata par aglomerāciju saskaņā ar iepriekš minēto 
tiesību aktu.

Trokšņu kartes un rīcības plāni pasažieru lidostām, kurās notiek vairāk nekā 50000 
pārvietošanās gadā, un aglomerācijām, kurās ir vairāk nekā 250000 iedzīvotāju, ir jāsagatavo 
līdz 2007. gada 30. jūnijam (kartes) un 2008. gada 18. jūlijam (plāni). Trokšņu kartes un 
rīcības plāni attiecībā uz gaisa satiksmes radīto troksni aglomerācijās, kurās ir vairāk nekā 
100000 iedzīvotāju, jāsagatavo attiecīgi līdz 2012. gada 30. jūnijam un 2013. gada 18. jūlijam.

Tomēr jāatzīmē, ka vienīgi dalībvalstis ir atbildīgas par to vides trokšņu robežvērtību noteikšanu, 
attiecībā uz kurām jāīsteno trokšņu pārvaldības pasākumi. Turklāt vides trokšņu pārvaldības 
pasākumu izvēle ir to kompetento iestāžu ziņā, kuras dalībvalstis ir izraudzījušās rīcības plānu 
sagatavošanai.

III. Secinājumi

Šādu trokšņu iedarbības ierobežošanas risinājums, ciktāl katrs attiecīgais gadījums atbilst 
iepriekš minētajiem nosacījumiem, varētu būt iepriekš minētās Kopienas direktīvas īstenošana.

Lūgumraksta iesniedzēja izklāstītajā gadījumā Kopienas tiesību akti tomēr netiek pārkāpti, jo 
direktīvas noteiktie termiņi trokšņu karšu un rīcības plānu sagatavošanai vēl nav pagājuši. 
Turklāt piemērojamo vides trokšņu robežvērtību noteikšana un piemērotu trokšņu 
ierobežošanas pasākumu izvēle ir dalībvalstu vai arī dalībvalstu izraudzītu iestāžu ziņā.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Lūgumraksta iesniedzējs ir iesniedzis daudz papildu informācijas, ko Komisija ir izpētījusi. 
Kopienas tiesību akts, kas piemērojams attiecībā uz vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību, 
ir Direktīva 2002/49/EK1. Šī direktīva paredz, ka dalībvalstis pašas lemj par trokšņa 
robežvērtību noteikšanu un citiem pasākumiem, kas paredzēti trokšņa samazināšanai. 
Direktīvā nav noteikti nekādi trokšņa ierobežojumi ES līmenī.

                                               
1 OV L 189, 18.7.2002., 12.–26. lpp.
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Saskaņā ar šo direktīvu dalībvalstīm ir jāsagatavo stratēģiskās trokšņu kartes to teritorijās 
esošajām galvenajām lidostām. „Galvenā lidosta” nozīmē dalībvalsts izraudzītu pasažieru 
lidostu, kurā notiek vairāk nekā 50000 pārvietošanās gadā, izņemot tās, ko tikai mācību 
nolūkā veic vieglās lidmašīnas.

Ņemot vērā iepriekš minēto, šis jautājums neietilpst Direktīvas 2002/49/EK par vides trokšņa 
novērtēšanu un pārvaldību darbības jomā un tādēļ ir valsts kompetencē.”


