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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A John de Zulueta Greenebaum, spanyol állampolgár által az „Asociación Contra el 
Ruído Ciudalcampo” nevében benyújtott 0484/2006. számú petíció a Barajas-Madrid 
repülőtér új légi útvonalainak kijelölését követően fellépett rendkívüli mértékű 
repülőgépzajról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a megengedhető értékeket meghaladó, rendkívüli mértékű 
repülőgépzajról számol be, amit a Madridtól északra lakó, megközelítőleg 700 000 ember 
elviselni kényszerül azóta, hogy az AENA spanyol repülőtéri hatóság új fel- és leszállási 
útvonalakat jelölt ki a Barajas-Madrid repülőtér számára. Véleménye szerint ez a döntés idejét 
múlt és nem megfelelő tanulmányokon alapul, és felhívja az EU-t, hogy avatkozzon közbe 
annak érdekében, hogy visszaállítsák a régi légi útvonalakat és a repülőgépek zaja által 
korábban érintett területeken megállítsák a lakóházak építését. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. november 7. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. január 25-én kapott válasz.

A petíció

A petíció benyújtója a megengedhető értékeket meghaladó, rendkívüli mértékű 
repülőgépzajról számol be, amit a Madridtól északra lakó, megközelítőleg 700 000 ember 
elviselni kényszerül azóta, hogy az AENA spanyol repülőtéri hatóság új fel- és leszállási 
útvonalakat jelölt ki a Barajas-Madrid repülőtér számára. Véleménye szerint ez a döntés 
idejétmúlt és nem megfelelő tanulmányokon alapul, és felhívja az EU-t, hogy avatkozzon 
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közbe annak érdekében, hogy visszaállítsák a régi légi útvonalakat és a repülőgépek zaja által 
korábban érintett területeken megállítsák a lakóházak építését.

A Bizottság észrevételei a petícióra vonatkozóan

A környezeti zajártalom értékelése és kezelése tekintetében alkalmazandó európai jogszabály 
a 2002/49/EK irányelv1. Ezt az irányelvet a spanyol állam a 2005. december 16-i 1513-2005. 
számú rendelettel ültette át.

Ez az irányelv előírja a tagállamok által kijelölt hatóságok számára stratégiai zajtérképek és 
akciótervek kidolgozását a környezeti zaj kezelése tekintetében. A Madrid-Barajas repülőtér a 
spanyol állam által kijelölt madridi agglomerációval együtt ezen irányelv alkalmazási körébe 
tartozik. Az említett repülőtér és agglomeráció tekintetében a stratégiai zajtérképeket 2007. 
június 30. előtt létre kell hozni, míg a megfelelő cselekvési terveket a nyilvános konzultációt 
és részvételt követően 2008. július 18. előtt kell elfogadni.

Ez az irányelv a tagállamok mérlegelési jogkörében hagyja a zaj határértékének 
megválasztását és a cselekvési tervek létrehozása során figyelembe veendő más feltételeket. A 
környezeti zaj kezelésére vonatkozó intézkedések megválasztása a cselekvési tervekért 
felelős, a tagállamok által kijelölt hatóságok hatáskörébe tartozik. A cselekvési terveket
mindenesetre a stratégiai zajtérképek eredményeire kell alapozni; ezek adott esetben a 
környezeti zaj megakadályozásáról és csökkentéséről, illetve a tagállamok hatáskörrel 
rendelkező hatóságai által a környezeti zaj bármiféle növekedése ellen kijelölt nyugodt zónák 
védelméről rendelkeznek.

Következtetések

Tekintettel a petíció benyújtója által közölt tényekre és információkra, jelenleg nem lehet a 
közösségi jog esetleges megsértésére következtetni. A petíció benyújtójának ezért azt 
tanácsolják, hogy forduljon a hatáskörrel rendelkező spanyol hatóságokhoz annak biztosítása 
céljából, hogy az e petíció keretében feltárt problémákat vegyék figyelembe a hivatkozott 
irányelv szerint előírt cselekvési terv létrehozásakor.

  
1 HL L 189., 2002.7.18., 12–25. o.


