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1. Peticijos santrauka

Nurodydamas Berlyno miesto aplinkos atlasą, peticijos pateikėjas teigia, kad yra pažeidžiama 
Direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo. Jis pažymi, kad 
Šėnefeldo oro uostas neįtrauktas į triukšmo žemėlapius ir daro nuorodą į Berliner Morgenpost
straipsnio ištrauką, kurioje teigiama, kad taip yra todėl, kad oro susisiekimo eismo srautai 
gerokai viršija ES nustatytas ribines vertes. Peticijos pateikėjo atsiųsta statistika rodo, kad 
kasmet įvykdoma daugiau kaip 50 000 skrydžių.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. kovo 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. spalio 14 d.

„Taikytinas Bendrijos teisės aktas dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo yra 
Direktyva 2002/49/EB1. Šioje direktyvoje valstybėms narėms paliekama diskrecija nustatyti 
triukšmo ribines vertes ir kitas triukšmo mažinimo priemones. Pagal direktyvą valstybės narės 
privalo parengti strateginius triukšmo žemėlapius ir veiksmų planus aplinkos triukšmui 
valdyti. Strateginiai triukšmo žemėlapiai turėjo būti parengti iki 2007 m. birželio 30 d., o 
atitinkami veiksmų planai patvirtinti iki 2008 m. liepos 18 d., pasikonsultavus su visuomene ir 
jai dalyvaujant.
                                               
1  OL L 189, 2002 7 18, p. 12–25.
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2005 m. atsakinga Vokietijos institucija nusiuntė Komisija ataskaitą, pagal kurią Šėnefeldo 
oro uostas nepriskirtas prie direktyvoje minimų stambių oro uostų. Dėl 2007 m. birželio 30 d. 
galutinio ataskaitos pateikimo termino, triukšmo žemėlapiuose turėtų būti aprašyta triukšmo 
padėtis praėjusiais kalendoriniais metais, t. y. 2006 m., nors Vokietija dar turi pateikti 
triukšmo žemėlapius, susijusius su Vokietijos oro uostais. Tačiau atsižvelgiant į peticijos 
pateikėjo pateiktą informaciją, oro uostas galėtų patekti į direktyvos taikymo sritį. Jei, kaip 
atrodo tikėtina, 2006 m. eismas Šėnefeldo oro uoste viršijo nustatytą ribą (50 000 orlaivių), šis 
oro uostas turėjo būti įtrauktas į triukšmo žemėlapį.

Išvados

Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir peticijos pateikėjo pateiktą informaciją, reikalingas tolesnis 
tyrimas, siekiant nustatyti, ar Bendrijos teisės aktai gali būti pažeisti. Europos Komisija jau 
paprašė visų valstybių narių pateikti naujausią informaciją apie triukšmo žemėlapius, 
siekdama patikrinti, ar yra vykdomi direktyvoje numatyti įsipareigojimai. Be to, Komisija 
neoficialiai paprašė atsakingų Vokietijos institucijų atsiųsti informaciją šiuo konkrečiu 
klausimu. Gavusi duomenis, Komisija imsis atitinkamų veiksmų. Komisija informuos Peticijų 
komitetą apie šio klausimo raidą.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas (RED), gautas 2009 m. balandžio 24 d.

„Pagal Aplinkos triukšmo direktyvos 7 straipsnio 1 dalį valstybės narės privalėjo iki 2005 m. 
birželio 30 d. pranešti Komisijai apie visus jų teritorijose esančius pagrindinius kelius, 
geležinkelius, stambius oro uostus ir aglomeracijas. 

Be to, iki 2007 m. birželio 30 d. valstybės narės turėjo parengti triukšmo žemėlapius, kuriuose 
būtų parodyta jų pagrindinių kelių, geležinkelių, oro uostų ir aglomeracijų praėjusių metų 
(2006) padėtis. Šėnefeldo oro uostas nebuvo įtrauktas į ataskaitą1, kurią Vokietijos institucijos 
atsiuntė pagal Direktyvos 2002/49/EB2 dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo 7 ir 
10 straipsnių reikalavimus. 

Atsakydama Komisijai šiuo klausimu, Vokietija paaiškino, kad, jos nuomone, galutinis 
2007 m. birželio 30 d. žemėlapių pateikimo terminas gali būti taikomas tik tiems oro uostams, 
kuriems buvo taikoma privaloma pranešimo iki 2005 m. birželio 30 d. pareiga. Atsižvelgiant į 
direktyvoje nustatytą pakylančių ir nusileidžiančių orlaivių srautą, 2005 m. Šėnefeldo oro 
uostas nebuvo priskirtas prie stambių oro uostų. Todėl triukšmo žemėlapis iki 2007 m. 
birželio 30 d. galutinio termino nebuvo parengtas. 

Tačiau oficialūs duomenys rodo, kad 2006 m. (ir 2005) oro uoste kylančių ir nusileidžiančių 
orlaivių skaičius viršijo nustatytą ribą. 

Iš 7 straipsnio 1 dalies aišku, kad strateginiai triukšmo žemėlapiai turėtų būti grindžiami 

                                               
1 Su ja galima susipa˛inti CIRCA 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/strategic_december&vm=detailed&sb=Title.

2 OL L 189, 2002 7 18, p. 12-26.
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2006 m. duomenimis, todėl Komisija mano, kad pagal 7 straipsnio 1 dalį parengtuose 
strateginiuose triukšmo žemėlapiuose turi būti visos aglomeracijos, keliai, geležinkeliai ir oro 
uostai, 2006 m. viršiję nustatytas ribines vertes. Todėl Šėnefeldo oro uosto triukšmo 
žemėlapis turėjo būti parengtas iki 2007 m. birželio 30 d.

Komisija imsis atitinkamų veiksmų užtikrinti, kad Vokietijos institucijos kuo skubiau 
parengtų Šėnefeldo oro uosto žemėlapį.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas (RED II), gautas 2010 m. sausio 21 d.

„Papildomos Komisijos pastabos dėl peticijos:

Europos Komisija ir Europos aplinkos agentūra pradėjo persvarstymo ir kokybės patikros 
procesą, susijusį su informacija, pateikta pagal Direktyvos 2002/49/EB 10 straipsnio 2 dalį dėl 
triukšmo žemėlapių ir susijusio poveikio gyventojams duomenų, šią informaciją reikėjo 
pateikti iki 2007 m. gruodžio 30 d.

Šie duomenys1 jau baigti tirti, nemažai klausimų paprašyta patikslinti ir pateikti trūkstamą 
informaciją.

Europos Komisija nusiuntė valstybėms narėms oficialų raštą2, kuriame jos prašomos pateikti 
paaiškinimą ir pateikti šio rašto priede nurodytus trūkstamus duomenis. Šėnefeldo oro uostas 
buvo nurodytas kaip objektas, kurio Vokietijos ataskaitoje trūksta.

Šiuo metu Europos Komisija vertina valstybių narių atsakymus. Jei Direktyvos 2002/49/EB 
reikalavimai būtų kaip nors nevykdomi, Komisija gali būti paskatinta imtis 
SESV 258 straipsnyje numatytų veiksmų.“

6. Papildomas Komisijos atsakymas (REV III), gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Remiantis Direktyvos 2002/49/EB 7 straipsnio 1 dalimi ne vėliau kaip iki 2007 m. birželio 
30 d. valstybės narės privalo pateikti visų jų teritorijose esančių aglomeracijų, kuriose gyvena 
daugiau kaip 250 000 gyventojų, ir visų pagrindinių kelių, kuriais per metus pravažiuoja 
daugiau kaip šeši milijonai transporto priemonių, pagrindinių geležinkelių, kuriais per metus 
pravažiuoja daugiau kaip 60 000 traukinių, ir visų stambių oro uostų triukšmo žemėlapius.
Remiantis Direktyvos 3 straipsnio p punktu stambus oro uostas yra toks oro uostas, kuriame 
per metus pakyla ir nusileidžia daugiau kaip 50 000 orlaivių.

Vokietijos valdžios institucijos apie savo triukšmo planus pranešė Komisijai. Komisija vertina 
jų atitiktį Direktyvos reikalavimams. Tačiau Šėnefeldo oro uosto triukšmo planas nebuvo 
pateiktas, nors 2006 m. šiame oro uoste pakilo ir nusileido daugiau kaip 50 000 orlaivių.

2009 m. liepos 29 d. Komisija raštu kreipėsi į Vokietiją prašydama pateikti papildomos 

                                               
1 2009 m. vasario mėn. pabaigoje pateiktos ataskaitos dar neįvertintos.
2 2009 m. liepos 29 d. šis raštas išsiųstas valstybių narių nuolatinėms atstovybėms.
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informacijos apie duomenis, kurių trūksta Vokietijos pateiktuose triukšmo planuose, taip pat 
ir trūkstamą Šėnefeldo oro uosto triukšmo planą.

2009 m. spalio 30 d. raštu Vokietija nurodė, kad Šėnefeldo oro uosto triukšmo planas nebuvo 
parengtas, nes 2004 m. šiame oro uoste pakilo ir nusileido mažiau nei 50 000 orlaivių. Todėl 
2005 m. šis oro uostas Komisijai nebuvo nurodytas kaip stambus oro uostas pagal Direktyvos 
7 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, ir 7 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nustatytas 
įpareigojimas parengti triukšmo planą jam netaikomas.

Vokietija taip pat paaiškino, kad Šėnefeldo oro uosto triukšmo planas būtų buvęs 
nenaudingas, nes oro uoste buvo atliekami esminiai pakeitimai siekiant jį padaryti nauju 
Berlyno Brandenburgo oro uostu, todėl pagal 2006 m. duomenis parengtas triukšmo planas 
būtų buvęs pasenęs. Pasak Vokietijos valdžios institucijų galutinis leidimas išplėsti oro uostą 
buvo patvirtintas 2009 m. spalio 20 d. 

Remdamasi turima informacija ir 7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa Komisija pritaria tam, 
kad 2005 m. Vokietija neprivalėjo pranešti apie Šėnefeldo oro uostą, nes šiame oro uoste 
pakilo ir nusileido mažiau orlaivių, nei nustatyta riba. Vis dėlto reikėtų pažymėti, jog visos 
valstybės narės turėjo užtikrinti, kad strateginiai triukšmo planai, rodantys padėtį ankstesniais 
metais (2006 m.), būtų pateikti ne vėliau nei iki 2007 m. birželio 30 d. Remiantis oficialiais 
Šėnefeldo oro uosto duomenimis 2006 m. oro uoste pakilo ir nusileido daugiau orlaivių, nei 
nustatyta riba.

Tai, kad Komisijai apie stambius oro uostus turėjo būti pranešta 2005 m., o vėliau kas 
penkerius metus, nereiškia, kad 7 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nustatytas 
įpareigojimas parengti planus taikomas tik tiems oro uostams, apie kuriuos buvo pranešta 
Komisijai. Komisija mano, kad dėl bet kurio oro uosto, kuriame 2006 m. pakilo ir nusileido 
daugiau kaip 50 000 orlaivių, taikomas 7 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nustatytas 
įpareigojimas parengti planus nepaisant to, ar apie jį buvo pranešta Komisijai pagal 
7 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą. 

Komisija mano, kad Vokietija, iki 2007 m. birželio mėn. neparengusi Šėnefeldo oro uosto 
triukšmo plano, nepaisė Direktyvos 7 straipsnio 1 dalies ir 10 straipsnio 2 dalies nuostatų.

2010 m. birželio mėn. Vokietija pranešė apie Šėnefeldo oro uostą kaip apie stambų oro uostą 
pagal Direktyvos 7 straipsnio 2 dalį ir nurodė, kad Vokietija parengs strateginį triukšmo planą 
antrame planų rengimo etape, kuris turės būti baigtas iki 2012 m. birželio 30 d.

Komisijai ir Vokietijos valdžios institucijoms toliau palaikant ryšius pastarosios sutiko kuo 
skubiau, tačiau bet kokiu atveju iki šios vasaros pabaigos, parengti Šėnefeldo oro uosto 
triukšmo planą.“

7. Papildomas Komisijos atsakymas (RED IV), gautas 2012 m. sausio 27 d.

Pagal susitarimą su Komisijos tarnybomis Vokietijos valdžios institucijos pateikė Šėnefeldo 



CM\890543LT.doc 5/5 PE415.063v05-00

LT

oro uosto strateginį triukšmo žemėlapį1, paremtą 2010 m. duomenimis. Komisija mano, kad 
Vokietija įgyvendino savo įsipareigojimus, susijusius su Šėnefeldo oro uostu, pagal 
Direktyvos 2002/49/EB 7 straipsnio nuostatas.

                                               
1 http://www.mugv.brandenburg.de/sixcms/detail.php/5lbm1.c.122433.de


