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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 484/2006, John de Zulueta Greenebaum, Espanjan kansalainen, 
”Asociación Contra el Ruído Ciudalcampo” -yhdistyksen puolesta, erittäin kovasta 
melusta, jota lentoliikenne on aiheuttanut siitä lähtien, kun Madridin Barajasin 
lentokentällä otettiin käyttöön uudet ilmakäytävät

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa lentoliikenteen aiheuttamasta erittäin kovasta melusta, joka 
ylittää hänen mukaansa sallitut raja-arvot ja joista noin 700 000 Madridin pohjoispuolella 
asuvaa henkilöä on kärsinyt siitä lähtien, kun Espanjan ilmailuviranomainen (AENA) otti 
Madridin Barajasin lentokentällä käyttöön uudet ilmakäytävät koneiden nousua ja 
laskeutumista varten. Vetoomuksen esittäjä kertoo tämän päätöksen perustuneen 
vanhentuneisiin ja riittämättömiin tutkimuksiin. Hän kehottaa Euroopan unionia puuttumaan 
asiaan, jotta vanhat ilmakäytävät otettaisiin jälleen käyttöön ja talojen rakentaminen entiselle 
melualueelle lopetettaisiin. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 7. marraskuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja (työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti).

3. Komission vastaus, saatu 25. tammikuuta 2007

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä valittaa erittäin kovasta melusta, joka ylittää sallitut raja-arvot ja jota noin 
700 000 Madridin pohjoispuolella asuvaa henkilöä on joutunut sietämään siitä lähtien kun 
Espanjan ilmailuviranomainen (AENA) otti Madridin Barajasin lentokentällä käyttöön uudet 
nousu- ja laskeutumisreitit. Hänen mukaansa tämä päätös perustui vanhentuneisiin ja 
riittämättömiin tutkimuksiin, ja hän pyytää EU:ta puuttumaan asiaan, jotta vanhat reitit 
otettaisiin käyttöön ja talojen rakentaminen entiselle melualueelle lopetettaisiin.
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Komission huomiot vetoomuksesta

Ympäristömelun arviointiin ja hallintaan sovellettava yhteisön säädös on 
direktiivi 2002/49/EY1. Espanjan valtio on siirtänyt tämän direktiivin osaksi kansallista 
lainsäädäntöään 16. joulukuuta 2005 annetulla asetuksella nro 1513-2005.

Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on laadittava strategiset 
melukartat ja toimintasuunnitelmat, joilla pyritään hallitsemaan ympäristömelua. Madridin 
Barajasin lentokenttä ja Madridin asutuskeskus, jonka rajat Espanjan valtio määrittää, 
kuuluvat tämän direktiivin soveltamisalaan. Tätä lentokenttää ja asutuskeskusta koskevat 
strategiset melukartat on laadittava 30. kesäkuuta 2007 mennessä. Niitä koskevat 
toimintasuunnitelmat on hyväksyttävä 18. heinäkuuta 2008 mennessä, mitä ennen on kuultava 
yleisöä ja sille on tarjottava mahdollisuus osallistua toimintasuunnitelmien laadintaan.

Direktiivin mukaan jäsenvaltiot saavat päättää itse melun raja-arvoista ja muista perusteista, 
jotka otetaan huomioon toimintasuunnitelmia laadittaessa. Ympäristömelun hallintatoimien 
valitseminen on jäsenvaltioiden nimeämien, toimintasuunnitelmista vastaavien toimivaltaisten 
viranomaisten tehtävä. Toimintasuunnitelmien on kuitenkin perustuttava strategisten 
melukarttojen tuloksiin, ja niillä pyritään ehkäisemään ja vähentämään ympäristömelua 
tarpeen mukaan sekä suojelemaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten määrittämiä 
vähämeluisia alueita kaikenlaiselta ympäristömelulta.

Päätelmät

Näiden seikkojen ja vetoomuksen esittäjän toimittamien tietojen pohjalta ei voida päätellä 
tällä hetkellä, että yhteisön lainsäädäntöä olisi rikottu. Vetoomuksen esittäjää kehotetaan 
kuitenkin ottamaan yhteyttä Espanjan toimivaltaisiin viranomaisiin ja varmistamaan, että 
tässä vetoomuksessa esiin tuodut ongelmat otetaan huomioon laadittaessa 
toimintasuunnitelmia, jotka on edellä mainitun direktiivin mukaan hyväksyttävä lähiaikoina.
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