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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1105/2007, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais L. M., par 
viņam nodarīto kaitējumu Budapeštas Ferihegy lidostas darbības radītā trokšņa 
piesārņojuma dēļ

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Ungārijas iestādes nav pienācīgi ieviesušas EK tiesību 
aktus par trokšņa radīto piesārņojumu, jo tās neveic vajadzīgos pasākumus, lai kontrolētu 
trokšņa līmeni, ko rada Budapeštas Ferihegy lidostas darbība. Lūgumraksta iesniedzējs 
skaidro, ka viņam pieder divi īpašumi Budapeštas Ferihegy lidostas tuvumā, no kuriem viens 
ir, bet otrs nav klasificēts trokšņa joslā, lai gan arī to ietekmē trokšņa piesārņojums. 
Lūgumraksta iesniedzējs turklāt uzskata, ka pasākumi skrejceļa jaudīguma palielināšanai, lai 
aizsargātu citos Budapeštas rajonos dzīvojošos no trokšņa, ir diskriminējoši attiecībā uz viņu, 
jo tie radījuši lielāku troksni ap viņa īpašumu. Lūgumraksta iesniedzējs arī apgalvo, ka viņam 
nav atlīdzināts trokšņa piesārņojuma vai noteikto būvēšanas ierobežojumu radītais kaitējums 
viņa īpašumam, klasificējot to trokšņa joslā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 18. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. jūlijā.

I.   Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Ungārijas iestādes nav pienācīgi ieviesušas EK tiesību 
aktus par trokšņa radīto piesārņojumu, jo tās neveic vajadzīgos pasākumus, lai kontrolētu 
trokšņa līmeni, ko rada Budapeštas Ferihegy lidostas darbība. Lūgumraksta iesniedzējs 
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skaidro, ka viņam pieder divi īpašumi Budapeštas Ferihegy lidostas tuvumā, no kuriem viens 
ir, bet otrs nav klasificēts trokšņa joslā, lai gan arī to ietekmē trokšņa piesārņojums. 
Lūgumraksta iesniedzējs turklāt uzskata, ka pasākumi skrejceļa jaudīguma palielināšanai, lai 
aizsargātu citos Budapeštas rajonos dzīvojošos no trokšņa, ir diskriminējoši attiecībā uz viņu, 
jo tie radījuši lielāku troksni ap viņa īpašumu. Lūgumraksta iesniedzējs arī apgalvo, ka viņam 
nav atlīdzināts trokšņa piesārņojuma vai noteikto būvēšanas ierobežojumu radītais kaitējums 
viņa īpašumam, klasificējot to trokšņa joslā.

II.   Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Piemērojamais Kopienas tiesību akts attiecībā uz vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību ir 
Direktīva 2002/49/EK1. Šī direktīva lēmumus par trokšņa robežvērtībām un citiem trokšņa 
samazināšanai paredzētiem pasākumiem atstāj dalībvalstu kompetencē. Saskaņā ar direktīvu 
dalībvalstīm ir jāizstrādā stratēģiskās trokšņu kartes un apkārtējā trokšņa pārvaldībai paredzēti 
plāni. Stratēģiskās trokšņu kartes bija jāizstrādā līdz 2007. gada 30. jūnijam, bet atbilstoši 
rīcības plāni jāpieņem pēc apspriešanās ar sabiedrību un pēc sabiedrības līdzdalības līdz 
2008. gada 18. jūlijam. Ungārija ir izstrādājusi trokšņu karti attiecībā uz Budapeštas Ferihegy 
lidostu, un šajā sakarā Komisijai iesniegtais ziņojums ir pieejams sabiedrībai. Noris rīcības 
plāna sagatavošana. Tomēr jānorāda, ka rīcības plānā izklāstītie pasākumi ir atkarīgi no 
atbildīgās valsts varas iestādes ieskatiem.   

Turklāt attiecībā uz pilsētu lidostām jau pastāv saskaņoti Eiropas pamatprincipi. 
Direktīvas 2002/30/EK par noteikumiem un procedūrām attiecībā uz tādu ekspluatācijas 
ierobežojumu ieviešanu Kopienas lidostās, kas saistīti ar troksni 2, 6. panta 2. punkts 
atspoguļo tiesisko regulējumu, kas piemērojams pilsētu lidostām ES. Tas ES tiesību aktos 
ievieš piemērotus pasākumus, kas dalībvalstīm dod iespēju risināt trokšņu problēmas lidostās.

III.   Secinājumi

Ņemot vērā šos elementus un lūgumraksta iesniedzēja paziņoto informāciju, nav saskatāms 
Kopienas tiesisko aktu pārkāpums. Tomēr, lai apliecinātu atbilstību Direktīvas 2002/49/EK 
noteikumiem attiecībā uz trokšņu kartēm, visām dalībvalstīm, ieskaitot Ungāriju, līdz 
2008. gada jūlija beigām ir lūgts sniegt detalizētu un aktuālu informāciju par atbilstošo 
noteikumu izpildi. Ja Ungārijas valsts varas iestāžu sniegtajā atbildē būs redzams, ka attiecībā 
uz Ferihegy lidostu nepieciešama turpmāka izmeklēšana, tiks veikti atbilstoši pasākumi. 

                                               
1 Darba kārtība L 189, 18.7.2002., 12.–25. lpp.
2 OV L 85, 28.3.1992., 40.–46. lpp.
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