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Tema: Peticija Nr. 1774/2009 dėl naktinių skrydžių iš Kelno-Bonos oro uosto, kurią 
pateikė Vokietijos pilietis Hans Strawe

ir

Peticija Nr. 0249/2010 dėl oro eismo naktimis į ES oro uostus ir iš jų uždraudimo, 
kurią pateikė Vokietijos pilietis Klaus Zydek

1. Peticijos Nr. 1774/2009 santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi pernelyg dideliu triukšmu, kurį aplinkiniai gyventojai kenčia 
dėl naktinių skrydžių iš Kelno-Bonos oro uosto. Remiantis „Eurocontrol“ duomenimis, 
Kelno-Bonos oro uoste daugiausia skrydžių atliekama naktį (angl. deep night flights), nors 
pagal skrydžių skaičių oro uostas nepatenka į trisdešimtuką. Pasak peticijos pateikėjo, 
triukšmo normos nuolat viršijamos pernelyg daug. Be to, jis nurodo neigiamą triukšmo 
poveikį aplinkinių gyventojų, visų pirma vaikų, miego ir poilsio režimui. Taip pat jis reiškia 
protestą prieš logistikos bendrovės „FedEx“ įsteigimą oro uoste, nes, anot jo, dėl to naktinių 
skrydžių skaičius ateityje tik didės. Kadangi oro uostą valdo tik viešieji subjektai, peticijos 
pateikėjas teiraujasi, ar nebuvo suteikta neteisėta valstybės pagalba oro uosto bendrovei, 
skyrus 70 mln. EUR subsidijas „FedEx“ skirto logistikos centro statybai. Peticijos pateikėjas 
prašo Europos Parlamento atlikti tyrimą ir uždrausti naktinius skrydžius bent jau nuo 23.00 iki 
6.00 val.

Peticijos Nr. 0249/2010 santrauka

Peticijos pateikėjas ragina nustatyti oro eismo naktimis į ES oro uostus ir iš jų visuotinį 
draudimą visų pirma nurodydamas nemalonų triukšmo poveikį, kurį patiria vietos gyventojai 
lėktuvams naktimis skrendant į Kelno-Bonos oro uostą ir iš jo. Iš peticijos pateikėjo pateiktų 
rodiklių matyti, kad triukšmo lygio ribinės vertės yra nuolat viršijamos; taip pat jis nurodo 
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žalingą triukšmo poveikį vietos gyventojų, ypač vaikų, miegui ir poilsiui ir kitokią su 
triukšmu susijusią žalą sveikatai. Todėl peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamentą 
išnagrinėti šį atvejį ir apginti Europos piliečių teisę į sveikatos apsaugą.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 1774/2009 paskelbta priimtina 2010 m. kovo 16 d. Peticija Nr. 0249/2010 
paskelbta priimtina 2010 m. birželio 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. liepos 12 d.

„Aplinkos triukšmas (Direktyva 2002/49/EB)

Direktyva 2002/49/EB1 reglamentuojamas aplinkos triukšmo įvertinimas ir valdymas. Šioje 
direktyvoje nėra nustatyta jokių ribinių verčių ES lygmeniu; valstybėms narėms palikta 
veiksmų laisvė pačioms spręsti dėl ribinių triukšmo verčių ir dėl triukšmo mažinimo 
priemonių. Pagal šią direktyvą valstybės narės turi parengti strateginius triukšmo žemėlapius 
ir veiksmų planus, kuriais siekiama valdyti aplinkos triukšmą. Strateginiai triukšmo 
žemėlapiai turėjo būti sudaryti iki 2007 m. birželio 30 d., o atitinkami veiksmų planai, 
pasikonsultavus su visuomene ir jai dalyvaujant, turėjo būti patvirtinti iki 2008 m. liepos 18 d.
Vokietija parengė ir pateikė ataskaitą ir triukšmo žemėlapius, taip pat atitinkamus veiksmų 
planus dėl Kelno-Bonos oro uosto, visuomenė gali su jais susipažinti2.

Eismo apribojimai Bendrijos oro uostuose (Direktyva 2002/30/EB)

Be to, remiantis Direktyva 2002/30/EB3, sukurta suderinta Europos sistema, reglamentuojanti 
triukšmingų operacijų apribojimų įvedimą Europos oro uostuose, kuriuose atliekama daugiau 
kaip 50 000 skrydžių per metus.

Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad pats faktas, jog oro uostą valdo viešieji subjektai, 
nereiškia, jog pažeidžiamos SESV nuostatos. SESV 345 straipsniu užtikrinamas neutralumas 
dėl valstybės narės pasirinktos nuosavybės formos. Valstybės narės gali laisvai vykdyti 
komercinę veiklą ir investuoti, jei tik laikomasi Europos lygmeniu galiojančių taisyklių, ypač 
konkurencijos teisės normų.

Oro uostą valdantys subjektai gali laisvai sudaryti komercinius susitarimus. Komerciniai 
susitarimai galėtų būti laikomi pagalba tik tuomet, jei jie būtų nepriimtini normaliomis rinkos 
sąlygomis veikiančiam privačiam investuotojui, pavyzdžiui, jei būtų teikiamos paslaugos už 
mažesnę nei rinkos kainą arba būtų sutinkama investuoti nesiekiant pelno iš investicijų. Jei 
oro uostą valdantys subjektai veikia taip, kaip veiktų bet kuris kitas rinkos dalyvis (ypač 
akcentuojant siekį gauti pelno iš savo veiklos), pagalba nėra teikiama. Komisija nenustatė 
veiksnių, kurie rodytų, kad Kelno oro uosto logistikos centro statyba būtų vykdoma 
pažeidžiant rinkos ekonomikos investuotojo principą. Jei peticijos pateikėjas turi įrodymų, jis 
turėtų juos pateikti Peticijų komitetui. 
                                               
1 Darbotvarkė L 189, 2002 07 18, p. 12–25.
2 http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/noise
3 OL L 85, 2002 3 28, p. 40–46.
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Išnagrinėjus peticijos teikėjų pateiktą informaciją, nenustatyta ES teisės aktų pažeidimų. Dar 
tebevertinamos veiksmų planų ataskaitos, kurias valstybės narės pateikė pagal 
Direktyvos 2002/49/EB 10 straipsnio 2 dalį. Jei pabaigus vertinimą pasirodys, kad reikia 
tolesnių veiksmų plano dėl Kelno-Bonos oro uosto tyrimų arba kad nesilaikoma ES teisės 
aktuose nustatytų sąlygų, gali būti imtasi atitinkamų veiksmų. Be to, piliečiai turi asmenines 
teises kreiptis į nacionalinį teismą ir reikalauti, kad būtų laikomasi nacionaliniu lygmeniu 
nustatytų triukšmo ribinių verčių.“


