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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1614/2012, imressqa minn B. M., ta’ ċittadinanza Ġermaniża, 
dwar il-proposta għal regolament dwar restrizzjonijiet operattivi relatati 
mal-istorbju fl-ajruporti tal-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta titlob lill-Parlament Ewropew biex jirtira l-proposta għal regolament 
(COM(2011) 828) dwar l-istabbiliment ta’ regoli u proċeduri fir-rigward tal-introduzzjoni ta’ 
restrizzjonijiet operattivi relatati mal-istorbju f’ajruporti tal-UE. Hija tappoġġja projbizzjoni 
ġenerali fuq it-titjiriet bil-lejl (bejn l-22.00 u s-6.00) għall-ajruporti kollha f’żoni fejn ir-
residenti huma esposti għal fastidju mill-istorbju. Skont il-petizzjonanta, dan m’għandux 
għalfejn iwassal għal telf ta’ impjiegi jew dannu ekonomiku għaliex dawn it-titjiriet jistgħu 
jsiru wkoll matul il-ġurnata. Il-petizzjonanta temmen li s-saħħa tal-persuni hija iktar 
importanti mill-profitt li jsir fil-loġistika.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Mejju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Ottubru 2013

L-avjazzjoni hija industrija globali li teħtieġ operazzjonijiet matul il-ġurnata u l-lejl biex 
tiżgura konnettività. Dawn l-operazzjonijiet joħolqu benesseri għal reġjun wiesa’ u ħafna 
kumpaniji f’dan ir-reġjun jistrieħu fuq servizzi tal-ajru regolari u affidabbli. L-operazzjonijiet 
tal-inġenji tal-ajru jipproduċu b’mod inevitabbli ċertu livell ta’ fastidju mill-istorbju, u ma 
jistax jiġi evitat li dan il-fastidju mill-istorbju jista’ jkun akbar matul il-lejl. Dik hija r-raġuni 
għalfejn hija f’idejn l-awtoritajiet nazzjonali biex jivvalutaw is-sitwazzjoni tal-istorbju f’kull 
ajruport u jiddeċiedu dwar l-aktar miżuri kosteffettivi biex jimmitigaw l-istorbju eċċessiv, 
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imfassla għas-sitwazzjoni partikolari.

Il-Kummissjoni għaldaqstant adottat proposta (COM(2011) 828) li tissimplifika l-proċess ta’ 
valutazzjoni tal-istorbju u tippermetti lill-awtoritajiet nazzjonali jivvalutaw aħjar is-
sitwazzjoni tal-istorbju madwar l-ajruport. Iċ-ċittadini li jgħixu fil-viċinanzi tal-ajruport 
għandhom jiġu infurmati u kkonsultati f’dan il-proċess. L-għan tal-proposta huwa wkoll li 
jkun hemm rabta aħjar bejn dan il-proċess ta’ valutazzjoni tal-istorbju u d-Direttiva dwar l-
Istorbju Ambjentali1 li toffri protezzjoni kontra kull forma ta’ storbju ambjentali, inkluż l-
istorbju tat-traffiku tal-ajru.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni mhix biħsiebha tirtira l-proposta tagħha u se tkompli tappoġġja lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill fil-proċess leġiżlattiv għall-adozzjoni tagħha.

                                               
1 Id-Direttiva 2002/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ġunju 2002 li tirrigwardja l-istudju u l-
amministrazzjoni tal-ħsejjes ambjentali (ĠU L 189/12 tat-18.07.2002).


