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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0484/2006 złożona przez Johna de Zuluetę Greenebauma (Hiszpania), w imieniu 
„Asociación Contra el Ruído Ciudalcampo”, w sprawie ogromnego hałasu 
powodowanego przez ruch powietrzny po utworzeniu nowych korytarzy powietrznych 
dla lotniska Barajas w Madrycie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się na ogromny hałas powodowany przez ruch powietrzny (jego 
zdaniem przekraczający dopuszczalne wartości graniczne), który musi znosić ok. 700 000 
osób zamieszkujących na północ od Madrytu odkąd hiszpański urząd ds. portów lotniczych
(AENA) utworzył nowe korytarze powietrzne do startów i lądowań samolotów na lotnisku
Barajas w Madrycie. Składający petycję twierdzi, że decyzja ta opiera się na nieaktualnych i 
niewystarczających analizach. Wzywa on UE do podjęcia działań mających na celu 
przywrócenie dawnych korytarzy powietrznych i wstrzymanie budowy budynków 
mieszkalnych w dawnej strefie hałasu.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 7 listopada 2006 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 25 stycznia 2007 r.

Petycja

Składający petycję skarży się na wysoki, przekraczający dopuszczalne wartości graniczne 
poziom hałasu, który musi znosić ok. 700 000 osób zamieszkujących na północ od Madrytu 
odkąd AENA, hiszpański urząd ds. portów lotniczych, utworzył nowe trasy startów i lądowań 
dla lotniska Barajas w Madrycie. Składający petycję utrzymuje, że decyzja władz opiera się 
na nieaktualnych i nieodpowiednich analizach. Wzywa on UE do podjęcia działań mających 
na celu przywrócenie dawnych tras i wstrzymanie budowy budynków mieszkalnych w dawnej 
strefie hałasu wywoływanego przez samoloty.
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Uwagi Komisji dotyczące petycji

Prawodawstwo europejskie mające zastosowanie w dziedzinie oceny i zarządzania poziomem 
hałasu w środowisku stanowi dyrektywa 2002/49/WE1. Dyrektywa ta została transponowana 
przez Hiszpanię ustawą nr 1513-2005 z dnia 16 grudnia 2005 r.

Dyrektywa ta wymaga od władz wskazanych przez państwa członkowskie, aby opracowały 
one strategiczne mapy hałasu oraz plany działania w celu zarządzania poziomem hałasu w 
środowisku. Lotnisko Barajas w Madrycie oraz wyznaczona przez władze hiszpańskie 
aglomeracja Madrytu wchodzą w zakres zastosowania tej dyrektywy. Strategiczne mapy 
hałasu dla tego lotniska oraz rzeczonej aglomeracji powinny zostać opracowane przed dniem 
30 czerwca 2007 r., podczas gdy odpowiadające im plany działania powinny zostać przyjęte 
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz przy udziale społeczeństwa przed dniem 18 
lipca 2008 r.

Dyrektywa ta pozostawia państwom członkowskim decyzję co do wyboru wartości 
granicznych hałasu oraz innych kryteriów, które należy wziąć pod uwagę w celu ustanowienia 
planu działania. Wybór środków zarządzania hałasem w środowisku podlega kompetencji 
władz odpowiedzialnych za plany działania i wyznaczanych przez państwa członkowskie. 
Niemniej jednak plany działania powinny opierać się na wynikach strategicznych map hałasu. 
Mają one na celu, jeżeli jest to konieczne, zapobieganie hałasowi w środowisku i ograniczanie 
go, jak również ochronę obszarów ciszy wyznaczonych przez właściwe władze państw 
członkowskich przed wszelkim zwiększaniem poziomu hałasu w środowisku.

Wnioski

Mając na uwadze te elementy i informacje przekazane przez składającego petycję, w chwili 
obecnej nie można wnioskować o możliwości uchybienia prawu wspólnotowemu. Niemniej 
jednak można poradzić składającemu petycję, aby skontaktował się on z właściwymi 
władzami hiszpańskimi w celu upewnienia się, czy problemy przedstawione w niniejszej 
petycji zostały wzięte pod uwagę podczas tworzenia planów działania, których wymagać 
będzie w najbliższym czasie rzeczona dyrektywa.

  
1 Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 12-25


