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Temats: Lūgumraksts Nr. 1085/2007, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais 
Axel Bandow, par iespējamo Direktīvas 2002/49/EK par vides trokšņa 
novērtēšanu un pārvaldību pārkāpumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Atsaucoties uz vides atlantu Berlīnes pilsētai, lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir pārkāpta 
Direktīva 2002/49/EK par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzsver, ka trokšņa kartēs nav ietverta Šēnefeldes lidosta, un norāda uz komentāru, kas sniegts 
„Berliner Morgenpost”, ka tas ir tādēļ, ka lidojumu skaits ievērojami pārsniedz ES noteikto 
limitu. Viņš sniedz statistikas datus par vairāk kā 50 000 lidojumiem gadā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 14. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī

Direktīva 2002/49/EK 1 ir Kopienas tiesību akts, ko piemēro attiecībā uz vides trokšņa 
novērtēšanu un pārvaldību. Šajā direktīvā paredzēts, ka dalībvalstu ziņā ir lēmuma 
pieņemšana par trokšņa robežvērtībām, kā arī par citiem pasākumiem trokšņa samazināšanai. 
Saskaņā ar direktīvu dalībvalstīm jāizstrādā stratēģiskās trokšņa kartes un rīcības plāni 
apkārtējā trokšņa novēršanai. Līdz 2007. gada 30. jūnijam bija jāizstrādā stratēģiskās trokšņa 
kartes, bet līdz 2008. gada 18. jūlijam bija jāpieņem atbilstoši rīcības plāni pēc konsultācijām 
ar sabiedrību un ar tās piedalīšanos. 

                                               
1  OV L 189, 18.7.2002., 12.–25. lpp.
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Pēc Vācijas atbildīgo iestāžu 2005. gadā Komisijai atsūtītā ziņojuma Šēnefeldes lidosta netika 
atzīta par galveno lidostu direktīvas izpratnē. Attiecībā uz 2007. gada 30. jūnija atskaites 
iesniegšanas termiņu trokšņa kartēs jāapraksta trokšņa situācija iepriekšējā kalendārajā gadā, 
t. i., 2006. gadā, lai arī Vācijai vēl ir jāiesniedz trokšņa kartes attiecībā uz Vācijas lidostām. 
Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, lidosta tomēr varētu ietilpt 
direktīvas darbības jomā. Ja, kas šķiet ticami, lidojumu skaits Šēnefeldes lidostā 2006. gadā 
bija virs noteiktā sliekšņa (50 000 lidojumu), tam vajadzēja tikt kartografētam. 

Secinājumi

Ņemot vērā šos elementus un lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, ir nepieciešama 
turpmāka izmeklēšana, lai noteiktu, vai, iespējams, ir pārkāpti Kopienas tiesību akti. Eiropas 
Komisija jau ir lūgusi visām dalībvalstīm iesniegt atjauninātu informāciju par trokšņa kartēm, 
lai pārbaudītu, vai Direktīvas prasības ir izpildītas. Turklāt Komisija neoficiāli ir lūgusi, lai 
atbildīgās Vācijas iestādes iesniegtu informāciju par šo konkrēto jautājumu. Kad dati būs 
pieejami, Komisija attiecīgi rīkosies. Komisija turpinās informēt Lūgumrakstu komiteju par šā 
jautājuma risināšanas gaitu.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 24. aprīlī

Saskaņā ar Direktīvas par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību 7. panta 1. punktu 
dalībvalstīm līdz 2005. gada 30. jūnijam jāinformē Komisija par galvenajiem autoceļiem, 
dzelzceļa līnijām, lidostām un aglomerācijām. 

Turklāt dalībvalstīm jānodrošina, lai līdz 2007. gada 30. jūnijam tiktu izstrādātas iepriekšējā 
kalendārā gada (2006. gads) stāvokli atainojošas trokšņa kartes galvenajiem autoceļiem, 
dzelzceļa līnijām, lidostām un aglomerācijām. Šēnefeldes lidosta netika iekļauta Vācijas varas 
iestāžu atsūtītajā ziņojumā 1 saskaņā ar 7. un 10. panta prasībām Direktīvā 2002/49/EK 2 par 
vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību. 

Vācija saistībā ar šo jautājumu savā atbildē Komisijai skaidroja, ka tās skatījumā trokšņa 
karšu izstrādes noteiktais termiņš līdz 2007. gada 30. jūnijam var tikt piemērots tikai attiecībā 
uz lidostām, par kurām bija obligāti jāinformē līdz 2005. gada 30. jūnijam. Saskaņā ar 
lidojumu skaitu Šēnefeldes lidosta 2005. gadā netika atzīta par galveno lidostu direktīvas 
izpratnē. Tādēļ trokšņa karte noteiktajā termiņā (2007. gada 30. jūnijs) netika izstrādāta. 

Tomēr oficiālie dati rāda, ka 2006. gadā (tāpat kā 2005. gadā) lidojumu skaits lidostā bija virs 
noteiktā sliekšņa. 

No 7. panta 1. punkta ir skaidrs, ka stratēģiskajām trokšņa kartēm ir jābalstās uz 2006. gada 
datiem, un tādēļ pēc Komisijas skatījuma stratēģiskajās trokšņa kartēs, kas izstrādātas saskaņā 
ar 7. panta 1. punktu, jāiekļauj aglomerācijas, autoceļi, dzelzceļa līnijas un lidostas, kurās 
lidojumu skaits ir virs 2006. gadā noteiktā sliekšņa. Tādēļ arī Šēnefeldes lidostas trokšņa 
kartei jābūt izstrādātai līdz 2007. gada 30. jūnijam.
                                               
1 Pieejams CIRCA;
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/strategic_december&vm=detailed&sb=Title

2 OV L 189, 18.7.2002., 12.–26. lpp.
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Komisija veiks attiecīgās darbības, lai nodrošinātu, ka Vācijas varas iestādes trokšņa karti 
Šēnefeldes lidostai izstrādā pēc iespējas ātrāk.

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 21. janvārī

Komisijas papildu komentāri par lūgumrakstu 

Eiropas Komisija un Eiropas Vides aģentūra bija iesaistītas apsekojuma un kvalitātes 
pārbaudes procesā attiecībā uz saskaņā ar Direktīvas 2002/49/EK 10. panta 2. punktu paziņoto 
informāciju par trokšņa kartēm un saistītajiem datiem par ietekmi uz iedzīvotājiem, kas bija 
jāsniedz līdz 2007. gada 30. decembrim.

Šo datu 1 analīze ir pabeigta, un attiecībā uz vairākiem jautājumiem ir pieprasīti papildu 
paskaidrojumi un trūkstošā informācija.

Eiropas Komisija dalībvalstīm ir nosūtījusi oficiālu vēstuli2, kurā tām pieprasīts sniegt 
paskaidrojumu un iesniegt informāciju par trūkstošajiem elementiem, kas aprakstīti minētās 
vēstules pielikumā. Šēnefeldes lidosta bija norādīta kā trūkstošais elements Vācijas ziņojumā. 

Eiropas Komisija pašlaik izvērtē dalībvalstu atbildes. Jebkura neatbilstība 
Direktīvas 2002/49/EK prasībām var likt Komisijai veikt LESD 258. pantā paredzētos 
pasākumus.

6. Komisijas papildu atbilde (REV.III), kas saņemta 2011. gada 6. maijā

Saskaņā ar Direktīvas 2002/49/EK 7. panta 1. punktu dalībvalstīm līdz 2007. gada 30. jūnijam 
bija jāizveido trokšņa kartes visām aglomerācijām ar vairāk nekā 250 000 iedzīvotāju, 
galvenajiem autoceļiem, pa kuriem brauc vairāk nekā 6 miljoni transportlīdzekļu gadā, visām 
galvenajām dzelzceļa līnijām, pa kurām pārvietojas vairāk nekā 60 000 vilcienu sastāvu gadā 
un visām galvenajām lidostām. Galvenā lidosta direktīvas 3. panta p) punkta izpratnē ir 
lidosta, kurā notiek vairāk nekā 50 000 pārvietošanās gadā. 

Vācijas iestādes iesniedza Komisijai savas trokšņa kartes. Komisija novērtē to atbilstību 
Direktīvas nosacījumiem. Tomēr Šēnefeldes lidostas trokšņa karte netika izveidota, lai gan 
2006. gadā lidojumu skaits tajā pārsniedza 50 000. 

Komisija 2009. gada 29. jūlijā nosūtīja Vācijai vēstuli, pieprasot sīkāku informāciju par 
iztrūkstošajiem datiem Vācijas nosūtītajās trokšņa kartēs, tostarp iztrūkstošo Šēnefeldes 
lidostas trokšņa karti. 

Vācija 2009. gada 30. oktobra vēstulē atbildēja, ka Šēnefeldes lidostas trokšņa karte nav 
izveidota, jo 2004. gadā lidojumu skaits tajā bija mazāks par 50 000. Tādējādi Komisijai 
2005. gadā par to netika paziņots kā par galveno lidostu saskaņā ar 7. panta 1. punkta 2. daļu, 
                                               
1 Ziņojumi, kas tika iesniegti pēc 2009. gada februāra, vēl nav izvērtēti.
2 Vēstule 2009. gada 29. jūlijā tika nosūtīta dalībvalstu pastāvīgajām pārstāvniecībām.
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un attiecīgi tā neietilpa 7. panta 1. punkta 1. daļā noteiktajā pienākumā izveidot trokšņa karti.

Vācija paskaidroja arī, ka Šēnefeldes lidostas trokšņa kartes izveide nebija nepieciešama, jo 
lidostā tika veiktas būtiskas izmaiņas, un tā tika pārveidota par jauno Berlīnes Brandenburgas 
lidostu, kurai būtu izveidota trokšņa karte, balstoties uz iepriekšējiem 2006. gada datiem. 
Vācijas iestādes apgalvoja, ka galīgais lidostas paplašināšanas apstiprinājums tika pieņemts 
2009. gada 20. oktobrī.

Balstoties uz pieejamo informāciju un saskaņā ar 7. panta 1. punkta 2. daļu, Komisija piekrīt, 
ka Vācijai nebija jāziņo par Šēnefeldes lidostu 2005. gadā, jo lidojumu skaits tajā bija zem 
noteiktā sliekšņa. Tomēr jāatzīmē, ka visām dalībvalstīm bija jānodrošina, lai stratēģiskās 
trokšņa kartes, kurās parādīta situācija iepriekšējā kalendārajā gadā (2006. gadā) tiktu 
izveidotas ne vēlāk kā 2007. gada 30. jūnijā. Saskaņā ar oficiāliem datiem lidojumu skaits 
Šēnefeldes lidostā 2006. gadā bija virs noteiktā sliekšņa.

Tas, ka par galvenajām lidostām bija jāpaziņo Komisijai tikai 2005. gadā un pēc tam ik pēc 
pieciem gadiem, nenozīmē, ka 7. panta 1. punkta 1. daļā noteiktais pienākums izveidot 
trokšņa karti attiecas tikai uz tām lidostām, par kurām paziņots Komisijai. Komisija uzskata, 
ka uz visām lidostām ar vairāk nekā 50 000 lidojumiem 2006. gadā attiecas 7. panta 1. punkta 
1. daļā noteiktais pienākums izveidot trokšņa karti, neatkarīgi no tā, vai Komisijai par  lidostu 
ir paziņots saskaņā ar 7. panta 1. punkta 2. daļu, vai nē. 

Komisija paliek pie viedokļa, ka, neizveidojot Šēnefeldes lidostas trokšņa karti līdz 
2007. gada jūnijam, Vācija neievēroja Direktīvas 7. panta 1. punktu un 10. panta 2. punktu.

Tai pat laikā Vācija 2010. gada jūnijā ziņoja, ka Šēnefeldes lidosta ir galvenā lidosta saskaņā 
ar Direktīvas 7. panta 2. punktu un norādīja, ka Vācija sagatavos stratēģisko trokšņa karti 
otrajā karšu sagatavošanas posmā līdz 2012. gada 30. jūnijam.

Visos turpmākajos sakaros starp Komisiju un Vācijas iestādēm, tās ir apņēmušās izveidot 
Šēnefeldes lidostas trokšņa karti pēc iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā līdz 
vasaras beigām.

7. Komisijas papildu atbilde (REV.IV), kas saņemta 2012. gada 27. janvārī

Saskaņā ar Komisijas dienestiem panākto vienošanos Vācijas iestādes ir iesniegušas 
stratēģisko trokšņa karti, pamatojoties uz 2010. gada datiem par Šēnefeldes lidostu1.  
Komisija uzskata, ka līdz ar to Vācija attiecībā uz Šēnefeldes lidostu ir izpildījusi 
Direktīvas 2002/49/EK 7. pantā paredzētās saistības.

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


