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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0125/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgie Rita un Ortwin 
Uhl, par to, ka iestādes neko nedara, lai risinātu aviācijas trokšņa problēmu ap 
Špeieras nosēšanās lidlauku

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji sūdzas par to, ka Reinzemes-Pfalcas iestādes neko nedara, lai 
risinātu trokšņa problēmu, ko jebkurā diennakts stundā rada aviācija Špeieras nosēšanās 
lidlaukā. Ir apdraudēta arī Špeieras katedrāle, kas ir pasaules kultūras mantojuma objekts. 
Iestādes vēl nav spējušas noteikt, vai tas ir pārkāpums, bet nedēļas nogalēs tās liek uzraudzīt 
lidlauku brīvprātīgajiem no lidotāju klubiem. Lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka ir pārkāptas 
viņu pamattiesības. Viņi ir vērsušies Eiropas Komisijā ar pilsoņu iniciatīvu. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 27. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

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

I. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēji sūdzas par to, ka Reinzemes-Pfalcas iestādes neko nedara, lai 
risinātu trokšņa problēmu, ko jebkurā diennakts stundā rada aviācija Špeieras nosēšanās 
lidlaukā. Ir apdraudēta arī Špeieras katedrāle, kas ir pasaules kultūras mantojuma objekts. 
Iestādes vēl nav spējušas noteikt, vai ir izdarīts pārkāpums, bet ir svarīgi atzīmēt, ka nedēļas 
nogalēs tās liek uzraudzīt lidlauku brīvprātīgajiem no lidotāju klubiem. 
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Lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka ir pārkāptas viņu pamattiesības. Viņi ir vērsušies Eiropas 
Komisijā ar pilsoņu iniciatīvu.

II.   Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Kopienas tiesību akts, ko piemēro attiecībā uz trokšņa novērtēšanu un kontroli, ir Direktīva 
2002/49/EK1. Direktīva paredz, ka trokšņa robežvērtības un citus pasākumus, kuru mērķis ir 
mazināt troksni, nosaka dalībvalstis. Saskaņā ar šo direktīvu dalībvalstīm ir jāizstrādā trokšņa 
stratēģiskās kartes un rīcības plāni, kuru mērķis ir kontrolēt vides troksni aglomerācijās, kur ir 
vairāk nekā 250 000 iedzīvotāju, un visās galvenajās lidostās. Trokšņa stratēģiskās kartes bija 
jāizstrādā līdz 2007. gada 30. jūnijam, bet atbilstošie rīcības plāni pēc sabiedriskās 
apspriešanas un līdzdalības īstenošanas bija jāpieņem līdz 2008. gada 18. jūlijam.

Saskaņā ar Direktīvu 2002/49/EK “galvenā lidosta” ir dalībvalsts izraudzīta pasažieru lidosta, 
kurā notiek vairāk nekā 50000 kustības aktu gadā (kustības akts ir lidaparāta pacelšanās vai 
nosēšanās), izņemot tos, ko tikai mācību nolūkā veic vieglās lidmašīnas. 

Vācijas iestādes ir informējušas Eiropas Komisiju, ka Špeieras lidosta nav galvenā lidosta, un 
Špeieras lieluma dēļ (50 000 iedzīvotāju) nepastāv ziņošanas pienākumi attiecībā uz trokšņa 
kartēm, kas noteiktas Direktīvā 2002/49/EK.

III.   Secinājumi

Ņemot vērā iepriekš minēto un informāciju, ko sniedzis lūgumraksta iesniedzējs, nav 
pierādījumu tam, ka tiek pārkāpti Kopienas tiesību akti.

                                               
1 OV L 189, 18.7.2002, 12.-25. lpp.
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