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Temats: Lūgumraksts Nr. 1774/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Hans Strawe, 
par nakts lidojumiem no Ķelnes-Bonnas lidostas

un

Lūgumraksts Nr. 0249/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Klaus Zydek, 
par gaisa satiksmes aizliegumu naktīs ES lidostās

1. Lūgumraksta Nr. 1774/2009 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Ķelnes-Bonnas lidostas nakts lidojumu radītais troksnis 
sagādā neērtības vietējiem iedzīvotājiem. Saskaņā ar Eurocontrol statistiku Ķelnes-Bonnas 
lidosta apkalpo lielāko nakts lidojumu skaitu, kamēr attiecībā uz dienas lidojumiem tā nav pat 
pirmo 30 lidostu vidū.  Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka trokšņa emisijas līmeņi regulāri 
tiek ievērojami pārsniegti. Viņš arī norāda uz trokšņa kaitīgo ietekmi uz vietējo iedzīvotāju, jo
īpaši bērnu, miegu un atpūtu. Turklāt viņš iebilst pret plāniem lidostā izvietot FedEx
loģistikas pakalpojumu uzņēmumu un pauž bažas par to, ka tas vēl vairāk palielinās nakts 
lidojumu skaitu. Tā kā lidosta pilnībā ir valsts īpašums, lūgumraksta iesniedzējs vēlas zināt, 
vai lidostas pārvaldes EUR 70 miljonu subsīdiju maksājums FedEx loģistikas centra 
būvniecībai nav nelikumīgs valsts atbalsts. Tādēļ viņš lūdz Eiropas Parlamentu veikt 
izmeklēšanu un aizliegt nakts lidojumus vismaz laika posmā no plkst. 23.00 līdz 6.00.

Lūgumraksta Nr. 0249/2010 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina ES lidostās ieviest vispārēju gaisa satiksmes aizliegumu 
naktīs, īpaši atsaucoties uz trokšņu radītajiem traucējumiem, kam Ķelnes-Bonnas lidostā naktī 
veikto lidojumu laikā pakļauti vietējie iedzīvotāji. Lūgumraksta iesniedzēja atsūtītie mērījumu 
rezultāti liecina, ka pastāvīgi tiek ārkārtīgi pārsniegti pieļaujamie trokšņu līmeņi; viņš arī 
norāda, ka troksnis traucē vietējo iedzīvotāju, īpaši bērnu, miegam un atpūtai, tādējādi 
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apdraudot viņu veselību. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs aicina Parlamentu izskatīt šo lietu un 
aizstāvēt Eiropas pilsoņu tiesības uz veselības aizsardzību.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1774/2009 atzīts par pieņemamu 2010. gada 16. martā. Lūgumraksts 
Nr. 0249/2010 atzīts par pieņemamu 2010. gada 14. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija 
saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 12. jūlijā.

Vides troksnis (Direktīva 2002/49/EK)

Direktīva 2002/49/EK1 attiecas uz vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību. Šī direktīva 
nenosaka robežvērtības ES mērogā; dalībvalstis pašas nosaka šādas robežvērtības un veic 
citus trokšņu samazināšanas pasākumus. Saskaņā ar direktīvu dalībvalstīm jāizstrādā 
stratēģiskās trokšņu kartes un rīcības plāni apkārtējās vides trokšņa novēršanai. Stratēģiskās 
trokšņu kartes bija jāizstrādā līdz 2007. gada 30. jūnijam, taču attiecīgi rīcības plāni bija 
jāpieņem pēc apspriešanās ar sabiedrību un ar tās līdzdalību līdz 2008. gada 18. jūlijam.
Vācija izstrādāja un iesniedza gan ziņojumu par trokšņu kartēm, gan rīcības plānus attiecībā 
uz Ķelnes-Bonnas lidostu, un šie ziņojumi ir publiski pieejami2.

Satiksmes ierobežojumi Kopienas lidostās (Direktīva 2002/30/EK)

Turklāt ar Direktīvu 2002/30/EK3 izveido saskaņotu Eiropas noteikumu sistēmu tādu 
ekspluatācijas ierobežojumu īstenošanai, kas saistīti ar trokšņu pārvaldību Kopienas lidostās, 
kurās notiek vairāk nekā 50 000 pārvietošanās darbību gadā.

Attiecībā uz to, ka lidosta ir valsts īpašums, Komisija norāda, ka valsts īpašumtiesības pašas 
par sevi nav pretrunā LESD noteikumiem. LESD 345. pants nodrošina neitralitāti attiecībā 
pret dalībvalsts izvēlēto īpašumtiesību sistēmu. Dalībvalstis var nodarboties ar komercdarbību 
un veikt ieguldījumus tiktāl, ciktāl tiek ievēroti Eiropas noteikumi un jo īpaši konkurences 
tiesību akti.

Lidostu vadība var noslēgt komerciālas vienošanās. Šādas vienošanās uzskatāmas par atbalstu 
tikai tad, ja tās nav izdevīgas privātam ieguldītājam, kurš darbojas parastos tirgus apstākļos, 
piemēram, pakalpojumu pārdošana par cenu, kas zemāka par tirgus cenu, vai piekrišana 
ieguldīt, negūstot no tā ienākumus. Ja lidostas vadība rīkojas tāpat kā citi tirgus dalībnieki (jo 
īpaši, cenšoties gūt peļņu no to darbībām tirgū), šādi pasākumi nav uzskatāmi par atbalstu.
Komisijai nav tādu ziņu, kas liecinātu par to, ka ar loģistikas centra būvniecību Ķelnes lidostā 
tiktu pārkāpts tirgus ekonomikas ieguldītāja princips. Ja lūgumraksta iesniedzējam ir šādas 
ziņas, viņam tās jānosūta Lūgumrakstu komitejai. 

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēju informāciju, nevar 
konstatēt ES tiesību aktu pārkāpšanu. Joprojām tiek vērtēti ziņojumi par rīcības plāniem, ko 
                                               
1 OV L 189, 18.7.2002., 12.–25. lpp.
2 http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/noise
3 OV L 85, 28.3.2002., 40.–46. lpp.
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iesniedza dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 2002/49/EK 10. panta 2. punktu. Ja, pamatojoties 
uz vērtējumu, jāveic papildu izmeklēšana saistībā ar Ķelnes-Bonnas lidostas rīcības plānu vai 
konstatēts, ka nav izpildīti ES tiesību aktu noteikumi, tiks veiktas attiecīgas darbības. Turklāt 
pilsoņiem ir individuālas tiesības iesniegt dalībvalsts tiesā prasību par dalībvalstī noteikto 
trokšņu robežvērtību ievērošanu.


