
CM\650332MT.doc PE 384.404v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Kumitat għall-Petizzjonijiet

25.1.2007

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni nru 0484/2006 mressqa minn John de Zulueta Greenebaum, ta' nazzjonalità 
Spanjola, f'isem l-“Asociación Contra el Ruído Ciudalcampo”, dwar ħsejjes estremi li 
jdejquk iġġenerati mit-traffiku ta’ l-ajru mindu nħolqu rotot ġodda għall-ajruplani fl-
ajruport ta’ Barajas-Madrid 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni jiddikjara li din id-deċiżjoni hija bbażata fuq studji qodma u 
insuffiċjenti. Huwa jistieden lill-Unjoni Ewropea tintervjeni sabiex ir-rotot ta’ l-ajru l-qodma 
jiġu rranġati u jitwaqqaf il-bini ta’ djar fiż-żona l-antika ta’ storbju.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibli fis-7 ta’ Novembru 2006. Tagħrif mitlub mingħand il-Kummissjoni 
taħt ir-Regola 192(4).

3. It-Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Jannar 2007.

Il-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni qed jilmenta mill-ħsejjes estremi magħmula mill-inġenji ta' l-ajru li 
jaqbżu l-limiti ammissibbli li bejn wieħed u ieħor 700,000 persuna fit-tramuntana ta’ Madrid qed 
ikollhom jittolleraw billi l-Awtorità Spanjola ta’ l-Ajruporti AENA stabbiliet rotot ġodda ta’ 
tlugħ u nżul għall-Ajruport ta’ Barajas-Madrid. Huwa jsostni li din id-deċiżjoni hija bbażata fuq 
studji antikwati u inadegwati u jsejjaħ lill-UE sabiex tintervjeni ħalli r-rotot l-antiki jkunu 
rranġati u jitwaqqaf il-bini ta’ djar fiż-żona l-antika ta’ ħsejjes ta’ l-ajruplani.
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Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-leġiżlazzjoni Ewropea li tapplika fir-rigward ta’ l-evalwazzjoni u l-amministrazzjoni tal-
ħsejjes fl-ambjent hija d-Direttiva 2002/49/KE1. Din id-Direttiva ġiet mibdula mill-Istat 
Spanjol bid-digriet nru 1513-2005 tas-16 ta’ Diċembru 2005.

Din id-direttiva tesiġi li l-awtoritajiet maħtura mill-Istati Membri jiżviluppaw mapep 
strateġiċi tal-ħsejjes u pjani ta’ azzjoni bil-għan li jamministraw il-ħsejjes ambjentali. L-
ajruport ta’ Madrid-Barajas kif ukoll l-agglomerazzjoni ta’ Madrid – delimitata mill-Istat 
Spanjol – jidħlu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva. Għal dan l-arjuport u din l-
agglomerazzjoni, il-mapep strateġiċi tal-ħsejjes għandhom ikunu stabbiliti qabel it-30 ta’ 
Ġunju 2007, filwaqt li l-pjani ta’ azzjoni li jikkorrispondu magħhom għandhom jiġu adottati 
wara konsultazzjoni u parteċipazzjoni tal-pubbliku qabel it-18 ta’ Lulju 2008.

Din id-Direttiva tħalli fid-diskrezzjoni ta’ l-Istati Membri l-għażla tal-valuri ta’ limitu ta’ 
ħsejjes u kriterji oħra li għandhom ikunu kkunsidrati meta jiġu stabbiliti l-pjani ta’ azzjoni. L-
għażla tal-miżuri ta' l-amministrazzjoni tal-ħsejjes ambjentali taqa' taħt il-kompetenza ta' l-
awtoritajiet responsabbli mill-pjani ta' azzjoni li huma stabbiliti mill-Istati Membri. Il-pjani ta’ 
azzjoni madankollu għandhom ikunu bbażati fuq ir-riżultati tal-mapep strateġiċi tal-ħsejjes; 
huma għandhom l-għan li jimpedixxu u jnaqqsu l-ħsejjes ambjentali jekk meħtieġ u 
jipproteġu z-zoni kwieti delimitati mill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri kontra kull 
żieda fil-ħsejjes ambjentali. 

Konklużjonijiet

Minħabba f’dawn l-elementi u l-informazzjoni kkomunikata minn dak li ressaq il-petizzjoni, 
sa issa ma jistax ikun konkluż li hemm possibilità ta' ksur tal-liġi komunitarja. Madankollu 
nissuġerixxu lil dak li ressaq il-petizzjoni li jibni relazzjoni ma’ l-awtoritajiet kompetenti 
Spanjoli sabiex jassigura ruħu li l-problemi msemmija f’din il-petizzjoni jkunu kkunsidrati 
meta jiġu stabbiliti l-pjani ta’ azzjoni dalwaqt meħtieġa mid-direttiva msemmija qabel.
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