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Petiţia 0484/2006, prezentată de John de Zulueta Greenebaum, de naţionalitate 
spaniolă, în numele „Asociación Contra el Ruído Ciudalcampo”, privind poluarea 
sonoră extremă cauzată de traficul aerian după înfiinţarea noilor culoare aeriene în 
aeroportul din Barajas - Madrid 

1. Rezumatul petiţiei 

Petiţionarul reclamă poluarea sonoră extremă cauzată de traficul aerian (care, în opinia sa, 
depăşeşte valorile limită autorizate) pe care un număr de aproximativ 700 000 de persoane din 
nordul Madridului trebuie să o suporte de când autorităţile aeriene spaniole (AENA) au 
înfiinţat noi culoare aeriene pentru decolarea şi aterizarea aparatelor de zbor în aeroportul 
Barajas - Madrid. Petiţionarul afirmă că această decizie este bazată pe studii învechite şi 
insuficiente. Petiţionarul invită Uniunea Europeană să intervină în vederea restaurării vechilor 
culoare şi a interzicerii construirii de locuinţe în fosta zonă de zgomot. 

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă pe 7 noiembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
(articolul 192 alineatul (4).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 ianuarie 2007.

Petiţia 

Petiţionarul reclamă zgomotul foarte mare produs de aeronave, care depăşeşte valorile limită 
admisibile, pe care un număr de aproximativ 700 000 de persoane din nordul Madridului trebuie 
să îl suporte de când Autorităţile Aeriene Spaniole AENA au înfiinţat noi culoare aeriene 
pentru decolarea şi aterizarea aparatelor de zbor în aeroportul Barajas - Madrid. Petiţionarul 
afirmă că această decizie este bazată pe studii învechite şi invită Uniunea Europeană să 
intervină în vederea restaurării vechilor culoare şi a interzicerii construirii de locuinţe în fosta 
zonă de zgomot.
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Comentariile Comisiei asupra petiţiei 

Legislaţia europeană aplicabilă în ceea ce priveşte evaluarea şi administrarea zgomotului în 
mediul înconjurător este Directiva nr. 2002/49/CE1. Această directivă a fost transpusă de 
statul spaniol prin decretul nr. 1513-2005 din 16 decembrie 2005.

Această directivă solicită autorităţilor desemnate de către statele membre să elaboreze scheme 
de zgomot strategice şi planuri de acţiune care să aibă ca scop administrarea zgomotului 
ambiant. Aeroportul din Madrid - Barajas precum şi aglomeraţia din oraşul Madrid –
delimitată de statul spaniol – intră în sfera de aplicare a acestei directive. Pentru acest aeroport 
şi această aglomeraţie, schemele de zgomot strategice trebuie să fie elaborate înainte de data 
de 30 iunie 2007, în timp ce planurile de acţiune aferente trebuie adoptate, după consultarea şi 
participarea publicului, înainte de 18 iulie 2008.

Această directivă lasă la discreţia statelor membre alegerea valorilor limită de zgomot şi a 
altor criterii care trebuie luate în considerare în vederea elaborării planurilor de acţiune. 
Alegerea măsurilor de administrare a zgomotului ambiant ţin de competenţa autorităţilor 
responsabile cu planurile de acţiune şi care sunt desemnate de statele membre. Cu toate 
acestea, planurile de acţiune trebuie să fie fondate pe rezultatele schemelor de zgomot 
strategice; acestea având ca scop prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant, dacă este 
necesar, şi protejarea zonelor liniştite delimitate de autorităţile competente din statele membre 
împotriva creşterii nivelului zgomotului ambiant.

Concluzii 

Având în vedere aceste elemente şi informaţiile comunicate de către petiţionar, la această dată 
nu se poate trage o concluzie privind existenţa unei încălcări a dreptului comunitar. Cu toate 
acestea, putem recomanda petiţionarului să se adreseze autorităţilor spaniole pentru a se 
asigura că problemele expuse în cadrul acestei petiţii sunt luate în considerare la elaborarea 
planurilor de acţiune solicitate în viitorul apropiat prin directiva menţionată anterior. 
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