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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1105/2007 dėl akustinės taršos, sukeltos Budapešto Ferihedžio 
oro uosto veiklos, padarytos žalos, kurią pateikė Vengrijos pilietis L. M.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad Vengrijos valdžios institucijos netinkamai įgyvendina EB 
teisės aktus dėl akustinės taršos, nes jos nesiima reikiamų priemonių Budapešto Ferihedžio 
oro uosto keliamo triukšmo lygiui kontroliuoti ar tiesiogiai šio triukšmo taršos veikiamų 
gyventojų patiriamai žalai kompensuoti. Peticijos pateikėjas aiškina, kad turi dvi žemės 
nuosavybės valdas netoli Budapešto Ferihedžio oro uosto, viena jų priskiriamas akustinės 
taršos zonos kategorijai, o kita – ne, nors ją taip pat veikia akustinė tarša. Be to, peticijos 
pateikėjas mano, kad priemonės, kurių buvo imtasi pakilimo tako pajėgumams padidinti 
siekiant apsaugoti kitų Budapešto rajonų gyventojus nuo triukšmo, jo padėtį pablogina, nes 
peticijos pateikėjo nuosavybės apylinkėse jos sukelia dar daugiau triukšmo. Peticijos 
pateikėjas taip pat teigia, kad jam nebuvo kompensuota už žalą, patirtą dėl triukšmo taršos 
arba dėl jo nuosavybės, kuri įtraukta į triukšmo zoną, atžvilgiu taikomų statybos apribojimų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. kovo 18 d. Komisijos paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo 
tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. liepos 17 d.

„Peticijos pateikėjas mano, kad Vengrijos valdžios institucijos netinkamai įgyvendina EB 
teisės aktus dėl akustinės taršos, nes jos nesiima reikiamų priemonių Budapešto Ferihedžio 
oro uosto veiklos keliamo triukšmo lygiui kontroliuoti ar tiesiogiai šios akustinės taršos 
veikiamų gyventojų patiriamai žalai kompensuoti. Peticijos pateikėjas aiškina, kad turi dvi 
žemės nuosavybės valdas netoli Budapešto Ferihedžio oro uosto, viena jų priskiriama 
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akustinės taršos zonos kategorijai, o kita – ne, nors ją taip pat veikia akustinė tarša. Be to, 
peticijos pateikėjas mano, kad priemonės, kurių buvo imtasi pakilimo tako pajėgumams 
padidinti siekiant apsaugoti kitų Budapešto rajonų gyventojus nuo triukšmo, jo padėtį 
pablogina, nes minėtos priemonės peticijos pateikėjo nuosavybės apylinkėse sukelia dar 
daugiau triukšmo. Peticijos pateikėjas taip pat teigia, kad jam nebuvo kompensuota už žalą, 
patirtą dėl akustinės taršos arba dėl jo nuosavybės, kuri įtraukta į triukšmo zoną, atžvilgiu 
taikomų statybos apribojimų.

Taikytinas Bendrijos teisės aktas dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo yra Direktyva 
2002/49/EB1. Kokias ribines triukšmo vertes nustatyti ir kokių kitų priemonių triukšmui 
mažinti imtis šioje direktyvoje paliekama valstybių narių nuožiūrai. Pagal direktyvą valstybės 
narės privalo parengti strateginius triukšmo žemėlapius ir aplinkos triukšmo valdymo 
veiksmų planus. Strateginiai triukšmo žemėlapiai turėjo būti sudaryti iki 2007 m. birželio 
30 d., o atitinkami veiksmų planai, dalyvaujant visuomenei ir pasikonsultavus su ja, turėjo 
būti patvirtinti iki 2008 m. liepos 18 d. Vengrija sudarė Budapešto Ferihedžio oro uosto 
triukšmo žemėlapį, o šiuo klausimu Komisijai pateikta ataskaita prieinama visuomenei. Dabar 
rengiamas veiksmų planas. Vis dėlto reikėtų pabrėžti, kad dėl veiksmų plane nustatytų 
priemonių sprendimus priima kompetentinga nacionalinė institucija.
Be to, miestų oro uostams jau galioja suderinta Europos sistema. Direktyvos 2002/30/EB2 dėl 
taisyklių ir tvarkos, reglamentuojančios triukšmingų operacijų apribojimų įvedimą Bendrijos 
oro uostuose, nustatymo 6 straipsnio 2 dalyje išdėstytos teisinės nuostatos, taikomos ES 
miestų oro uostams. Šia direktyva ES teisės aktuose nustatytos priemonės, kurias 
pasitelkdamos valstybės narės gali spręsti oro uostuose keliamo triukšmo problemą.
Atsižvelgiant į šiuos aspektus ir į peticijos pateikėjo atsiųstą informaciją, nėra aišku, ar 
pažeidžiami Bendrijos teisės aktai. Vis dėlto siekiant patikrinti, kaip laikomasi Direktyvoje 
2002/49/EB nustatytų įsipareigojimų dėl triukšmo žemėlapių visų valstybių narių, įskaitant 
Vengriją, iki 2008 m. liepos mėn. pabaigos paprašyta pateikti išsamią naujausią informaciją 
apie atitinkamų nuostatų įgyvendinimą. Jei iš Vengrijos valdžios institucijų gauto atsakymo
bus matyti, kad reikia tolesnio tyrimo dėl Ferihedžio oro uosto, bus imtasi atitinkamų 
priemonių.“ 

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

„Aplinkos triukšmui vertinti ir valdyti taikomas Bendrijos teisės aktas – Direktyva 
2002/49/EB3. Pagal šią direktyvą valstybės narės savo nuožiūra sprendžia dėl ribinių triukšmo 
verčių ir kitų triukšmo mažinimo priemonių. Pagal direktyvą valstybės narės turi parengti 
strateginius triukšmo žemėlapius ir aplinkos triukšmo valdymo veiksmų planus. Strateginiai 
triukšmo žemėlapiai turėjo būti sudaryti iki 2007 m. birželio 30 d., o atitinkami veiksmų 
planai, parengti dalyvaujant visuomenei ir pasikonsultavus su ja, turėjo būti patvirtinti iki 
2008 m. liepos 18 d. Vengrija sudarė Budapešto Ferihedžio oro uosto triukšmo žemėlapį ir 
pateikė ataskaitą Komisijai.  Ji prieinama visuomenei. 

Be to, miestų oro uostams jau galioja suderinta Europos sistema. Direktyvos 2002/30/EB4 dėl 

                                               
1 Darbotvarkė L 189, 2002 7 18, p. 12–25.
2 OL L 85, 2002 3 28, p. 40-46.
3 Darbotvarkė L 189, 2002 7 18, p. 12–25.
4 OL L 85, 2002 3 28, p. 40–46.
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taisyklių ir tvarkos, reglamentuojančios triukšmingų operacijų apribojimų įvedimą Bendrijos 
oro uostuose, nustatymo, 6 straipsnio 2 dalyje išdėstytos teisinės nuostatos, taikomos ES 
mietų oro uostams. Šia direktyva ES teisės aktuose nustatytos priemonės, kurias 
pasitelkdamos valstybės narės gali spręsti minėtų oro uostų keliamo triukšmo problemą.

Vengrija pateikė triukšmo ataskaitą pagal Direktyvos 2002/49/EB 10 straipsnio 2 dalies 
reikalavimus. Ferihedžio oro uostas įtrauktas į šią ataskaitą, patikrinus Vengrijos valdžios 
institucijų pateiktus duomenis, paaiškėjo, kad ataskaita atitinka minėtos direktyvos IV priedo 
reikalavimus. Dabar rengiamas veiksmų planas.  Vis dėlto pažymėtina, kad dėl veiksmų plane 
nustatytų priemonių ir ribinių triukšmo verčių bei kitų priemonių triukšmui mažinti 
sprendimus priima kompetentinga nacionalinė institucija.

Išvados 

Atsižvelgiant į šiuos aspektus ir į peticijos pateikėjo atsiųstą informaciją, nėra pagrindo 
manyti, kad pažeidžiami Bendrijos teisės aktai.“ 

5. Papildomas Komisijos atsakymas (REV II), gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Pagal Direktyvą 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo1 Vengrija privalo 
sudaryti pagrindinių oro uostų, taigi ir Budapešto Ferihedžio oro uosto, triukšmo valdymo 
veiksmų planus. Vengrijos valdžios institucijos šiuos planus Komisijai pateikė 2011 m. gegužės 
24 d. Iš pateiktos informacijos atrodo, kad dėl triukšmo veiksmų planų buvo konsultuotasi su 
visuomene. Su Vengrijos valdžios institucijų pateikta informaciją galima susipažinti Europos 
aplinkos agentūros internetinėje centrinėje duomenų saugykloje2. Konkrečiai Budapešto 
Ferihedžio oro uosto triukšmo valdymo veiksmų planą galima peržiūrėti nacionalinėje interneto 
svetainėje 3. Atsižvelgiant į šiuos du aspektus, negalima nustatyti daugiau Direktyvos 
2002/49/EB pažeidimų.“

                                               
1 OL L 189, 2002 7 18, p. 12.
2 http://cdr.eionet.europa.eu/hu/eu/noise/df7/envtdorq.
3 http://ullo.hu/wp-content/uploads/2009/10/ferihegy.intezkedesi.terv.pdf.


