
CM\650332EL.doc PE 384.404v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Αναφορών

25.01.2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0484/2006, του John de Zulueta Greenebaum, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ένωσης «Asociación Contra el Ruído Ciudalcampo», σχετικά με τον υπερβολικό θόρυβο 
των αεροσκαφών κατόπιν της καθιέρωσης νέων διαδρομών πτήσεων για τον αερολιμένα 
Barajas-Μαδρίτη.

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την ακραία ηχορύπανση που προκαλεί η εναέρια κυκλοφορία 
(κατ΄ αυτόν υψηλότερη από τις αποδεκτές οριακές τιμές) και την οποίο περίπου 700 000 
άτομα βόρεια της Μαδρίτης είναι αναγκασμένα να υφίστανται, από τότε που η ισπανική 
αερολιμενική αρχή AENA καθιέρωσε νέες διαδρομές απογείωσης και προσγείωσης για τον 
αερολιμένα Barajas της Μαδρίτης. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η εν λόγω απόφαση 
βασίζεται σε απαρχαιωμένες και ελλιπείς μελέτες και καλεί την ΕΕ να παρέμβει προκειμένου 
να αποκατασταθούν οι παλαιές διαδρομές και να σταματήσει η κατασκευή οικισμών στην 
παλαιά ζώνη θορύβου αεροσκαφών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Νοεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.

Η αναφορά

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την ακραία ηχορύπανση που προκαλεί η εναέρια κυκλοφορία 
(κατ΄ αυτόν υψηλότερη από τις αποδεκτές οριακές τιμές) και τον οποίο περίπου 700 000 
άτομα βόρεια της Μαδρίτης είναι αναγκασμένα να υφίστανται, από τότε που η ισπανική 
αερολιμενική αρχή AENA καθιέρωσε νέες διαδρομές απογείωσης και προσγείωσης για τον 
αερολιμένα Barajas της Μαδρίτης. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η εν λόγω απόφαση 
βασίζεται σε απαρχαιωμένες και ελλιπείς μελέτες και καλεί την ΕΕ να παρέμβει προκειμένου 
να αποκατασταθούν οι παλαιές διαδρομές και να σταματήσει η κατασκευή οικισμών στην 
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παλαιά ζώνη θορύβου αεροσκαφών.
Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής επί της αναφοράς

Η Οδηγία 2002/49/ΕΚ1 αποτελεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει την αξιολόγηση και
διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον. Η Οδηγία μεταφέρθηκε στο ισπανικό εσωτερικό
δίκαιο με το από 16 Δεκεμβρίου 2005 διάταγμα υπ΄αριθ. 1513-2005.

Η Οδηγία απαιτεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να καταρτίζουν στρατηγικούς
χάρτες θορύβου και σχέδια δράσης για τη διαχείριση του περιβάλλοντος θορύβου. Ο
αερολιμήν της Μαδρίτης-Μπαράχας και το πολεοδομικό συγκρότημα Μαδρίτης -όπως έχει
οριοθετηθεί από το Ισπανικό Κράτος- εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας. Για το
συγκεκριμένο αερολιμένα και για το συγκεκριμένο πολεοδομικό συγκρότημα, οι στρατηγικοί
χάρτες θορύβου πρέπει να ετοιμαστούν μέχρι 30 Ιουνίου 2007, ενώ τα αντίστοιχα σχέδια
δράσης πρέπει να έχουν εγκριθεί μετά από διαβούλευση και συμμετοχή του κοινού πριν από
τις 18 Ιουλίου 2008.

Η Οδηγία αφήνει στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών την επιλογή των οριακών τιμών
θορύβου και άλλων κριτηρίων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση των
σχεδίων δράσης. Η επιλογή των μέτρων διαχείρισης του περιβάλλοντος θορύβου ανήκει στην
ευθύνη των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τα σχέδια δράσης. Όμως, τα σχέδια
δράσης πρέπει να είναι θεμελιωμένα στα αποτελέσματα των στρατηγικών χαρτών θορύβου
και αποσκοπούν στην πρόληψη και μείωση του περιβάλλοντος θορύβου εάν χρειάζεται, και
στην προστασία των οριοθετημένων από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ζωνών
ησυχίας από κάθε αύξηση του περιβάλλοντος θορύβου.

Συμπεράσματα

Βάσει των ανωτέρω στοιχείων και των πληροφοριών που διαβίβασε ο αναφέρων, προς το
παρόν δεν μπορεί να διαπιστωθεί πιθανή παράλειψη έναντι του κοινοτικού δικαίου. Θα
μπορούσε πάντως να δοθεί στον αναφέροντα η συμβουλή να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες
ισπανικές αρχές ώστε, κατά την κατάρτιση των σχεδίων δράσης που απαιτεί η
προαναφερθείσα Οδηγία, να ληφθούν υπόψη τα προβλήματα που επισημαίνονται στην
αναφορά.

  
1 ΕΕ L 189, της 18.7.2002, σ. 12-25


