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Temats: Lūgumraksts Nr. 0189/2020, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais G. S., par 
trokšņa mazināšanu Burgasas reģionā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz uz ceļa uzstādīt trokšņa barjeras un veikt ātruma samazināšanas 
pasākumus, lai aizsargātu Sarafovo iedzīvotājus no trokšņa piesārņojuma. Viņš apgalvo, ka 
iedzīvotāji cieš no paaugstināta trokšņa līmeņa, ko rada automašīnas un lidmašīnas, jo viņu 
dzīvesvietām ļoti tuvu atrodas Burgasas lidosta un starppilsētu ātrgaitas automaģistrāle.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 29. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 12. oktobrī.

Komisijas konstatējumi 

Direktīvā 2002/49/EK par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību1 ir prasīts sagatavot trokšņu 
kartes un rīcības plānus aglomerācijām un galvenajiem ceļiem, dzelzceļiem un lidostām. Šajā 
direktīvā noteikts, ka dalībvalstīm vajadzības gadījumā jānovērš un jāsamazina vides troksnis. 
Jo īpaši dalībvalstīm reizi 5 gados ir jāsagatavo un jāpublicē trokšņa kartes un trokšņa 
pārvaldības rīcības plāni aglomerācijām ar vairāk nekā 100 000 iedzīvotājiem un galvenajiem 
autoceļiem (vairāk nekā 3 miljoni transportlīdzekļu gadā). 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 25. jūnija Direktīva 2002/49/EK par vides trokšņa novērtēšanu un 
pārvaldību. Samierināšanas komitejā sniegtais Komisijas paziņojums attiecībā uz Direktīvu par vides trokšņa 
novērtēšanu un pārvaldību, OV L 189, 18.7.2002., 12.–25. lpp.
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Saskaņā ar šo direktīvu Burgasas aglomerācija ir izstrādājusi trokšņa kartes, ar kurām var 
iepazīties tiešsaistē2, un 2018. gadā pieņēma trokšņa rīcības plānu, ar kuru arī var iepazīties 
tiešsaistē3. Šis rīcības plāns, ar kuru, kā paredzēts direktīvā, īsteno trokšņa samazināšanas 
pasākumus, kas ir valsts iestāžu kompetencē, pievēršas gan autoceļu, gan gaisa kuģu radītajam 
troksnim, tostarp Burgasas lidostas ietekmei. Lēmumu pieņem vietējās iestādes pēc 
apspriešanās ar sabiedrību; tādi pasākumi kā trokšņu barjeru vietēja uzstādīšana un maksimālā 
ātruma ierobežojumu samazināšana ir dalībvalstu ziņā. Sabiedriska apspriešana notika 
2018. gada jūnijā.

Secinājums 

Komisija nav varējusi konstatēt nekādus ES tiesību aktu pārkāpumus, un tai nav pamata turpināt 
šā jautājuma izskatīšanu.

2 https://noise.eea.europa.eu/ 
3http://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=bg/eu/noise/df10/2019/envw83oag/Noise_Action_P
lans_DF_7_10_2019_del.xml&conv=306&source=remote#4 
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