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Andragende 0484/2006 af John de Zulueta Greenebaum, spansk statsborger, for 
«Asociación Contra el Ruído Ciudalcampo», om ekstreme støjgener forårsaget af 
flytrafikken efter åbningen af nye luftkorridorer i Barajas-lufthavnen i Madrid

1. Sammendrag

Andrageren beklager de ekstreme støjgener forårsaget af flytrafikken (der ifølge andrageren 
overskrider de tilladte grænseværdier), som ca. 700.000 mennesker nord for Madrid udsættes 
for efter de spanske luftfartsmyndigheders (AENA) åbning af nye luftkorridorer til start og 
landing af fly i Barajas-lufthavnen i Madrid. Andrageren påstår, at denne beslutning er baseret 
på forældede og utilstrækkelige undersøgelser. Han opfordrer EU til at gribe ind med henblik 
på at få reetableret de tidligere luftkorridorer og få standset boligbyggeriet i den tidligere 
støjzone.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. november 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. januar 2007.

Andrageren beklager de ekstreme støjgener forårsaget af flytrafikken (der ifølge andrageren 
overskrider de tilladte grænseværdier), som ca. 700.000 mennesker nord for Madrid udsættes 
for efter de spanske luftfartsmyndigheders (AENA) åbning af nye luftkorridorer til start og 
landing af fly i Barajas-lufthavnen i Madrid. Andrageren påstår, at denne beslutning er baseret 
på forældede og utilstrækkelige undersøgelser. Han opfordrer EU til at gribe ind med henblik 
på at få reetableret de tidligere luftkorridorer og få standset boligbyggeriet i den tidligere 
støjzone.
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Kommissionens bemærkninger

EU-lovgivningen for vurdering af ekstern støj er fastsat i direktiv 2002/49/EF1. Dette direktiv 
er blevet gennemført af den spanske stat ved dekret nr. 1513-2005 af 16. december 2005.

I dette direktiv pålægges de myndigheder, der er udpeget af medlemsstaterne, at udarbejde 
strategiske støjkort og handlingsplaner til forvaltning af ekstern støj. Barajas-lufthavnen i 
Madrid og byområdet Madrid - afgrænset af den spanske stat - er omfattet af dette direktiv.
For denne lufthavn og dette byområde skal der være udarbejdet strategiske støjkort senest den 
30. juni 2007, mens de tilsvarende handlingsplaner skal være vedtaget efter høring og 
inddragelse af offentligheden senest den 18. juli 2008.

Dette direktiv lader det være op til medlemsstaterne at vælge grænseværdier for støj og andre 
kriterier, der skal tages i betragtning ved udarbejdelsen af handlingsplaner. Valget af 
foranstaltninger til forvaltning af ekstern støj hører under de myndigheder, som står for 
handlingsplanerne, og som er udpeget af medlemsstaterne. Handlingsplanerne skal dog være 
baseret på resultaterne fra strategiske støjkort. Formålet med disse planer er om nødvendigt at 
forebygge og begrænse ekstern støj og at beskytte rolige områder, som er afgrænset af 
medlemsstaternes ansvarlige myndigheder, mod enhver stigning i ekstern støj.

Konklusioner

I betragtning af disse elementer og oplysninger fra andrageren kan man ikke for indeværende 
afgøre, om der er sket en overtrædelse af fællesskabsretten. Andrageren bør imidlertid rette 
henvendelse til de kompetente spanske myndigheder for at sikre, at der tages hensyn til de 
problemer, der er fremlagt i dette andragende, i forbindelse med udarbejdelsen af de 
handlingsplaner, der skal foreligge om kort tid i henhold til ovennævnte direktiv.

  
1 EFT L 189, 18.7.2002, s. 12-25.


