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Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0169/2007, внесена от Marc de Schower, с белгийско гражданство, 
подкрепена от 8 подписа, против прелитания на самолети над жилищен 
район (с 40 000 жители) северно от Мадрид — летище Barajas

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от шумовото замърсяване и опасната ситуация, 
създадена от пренасочване на полетите над жилищен квартал северно от летище Barajas 
в Мадрид, където живеят около 40 000 души. Произтичащото от това влошаване на 
местната околна среда според него се дължи на решение, взето едностранно от 
националния орган за контрол на въздушното движение, без да се допита 
предварително до местните органи. Освен това вредата за околната среда, както се 
твърди, се разпростира до някои защитени зони, обекти, представляващи интерес за 
Общността, и зони за отглеждане на диви птици, като е имало и поредица от сблъсъци с 
прелитащи птици. Следователно той призовава Съюза да се намеси на основание 
разпоредбите на Директива 2001/42/ЕО относно оценката на последиците на някои 
планове и програми върху околната среда и на Директива 79/409/ЕИО относно 
опазването на дивите птици.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 юни 2007 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 октомври 2007 г.

Петицията
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Вносителят обяснява, че ситуацията произтича от решение, взето едностранно от 
националния орган за контрол на въздушното движение, без да се допита предварително 
до местните органи. Той твърди също така, че щетите, нанесени на околната среда, се 
разпространяват до някои защитени зони, обекти от значение за Общността и места за 
отглеждане на диви птици. Вносителят на петицията посочва, че е имало поредица от 
сблъсъци с прелитащи птици.

В заключение, вносителят на петицията иска Европейския парламент да се намеси, за да 
гарантира, че задълженията на ЕС в областта на опазването на околната среда и основните 
права на гражданите са изпълнени. По-специално той иска да се вземат конкретни мерки с 
оглед намаляване или избягване на въздействието върху околната среда.

Коментари на Комисията относно петицията

Общностното законодателство, приложимо в областта на управлението на шума в 
околната среда (Директива 2002/49/ЕО)1, оставя изцяло на преценката на компетентните 
органи в държавите-членки избора на мерки за управление на шума от транспортните 
инфраструктури.

Това законодателство не определя пределни стойности, нито целеви стойности на шум в 
околната среда; държавите-членки имат изключителна компетентност за определяне на 
такива критерии. Държавите-членки обаче са длъжни да следят за създаването на 
стратегически карти на шума и планове за действие за управление на шума около 
големите летища като това на Мадрид — Barajas, като това трябва да стане съответно 
преди 30 юни 2007 г. и 18 юли 2008 г. Необходимо е да се проведат консултации с 
обществеността по плановете за действие. Картите на шума и плановете за действие 
трябва да бъдат разпространени и достъпни за обществеността.

Комисията е разгледала въпроса за въздействието върху мрежата Натура 2000 на 
проекта за разширение на летище Barajas и увеличаването на шумовото замърсяване в 
контекста на жалба № 2001/2156. Комисията стигна до извода, че проектът може да 
бъде осъществен от съображения за изключително важен обществен интерес, при 
условие че своевременно се предприеме набор от компенсационни мерки, за да се 
гарантира цялостната защита на компактността на Натура 2000. Комисията е 
приключила случая на 30 май 2005 г. Комисията се е свързала с испанските органи с 
оглед проследяване на осъществяването на програмата за горепосочените 
компенсационни мерки. Понастоящем Комисията анализира отговора на испанските 
органи, получен през юни 2007 г.

Заключения

Петицията не съдържа елементи, които да сочат, че държавата-членка може да е 
нарушила някое от задълженията си по отношение на действащото законодателство в 
областта на шума в околната среда. Мерките за управление на шума са от 
компетентността на испанските органи.

                                               
1 ОВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 12—26.
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Въпреки това Комисията предприе стъпки във връзка с аспектите, отнасящи се до 
защитата на териториите от мрежата Натура 2000. Комисията проучва последните 
сведения във връзка със съобщените от испанските органи компенсационни мерки, като 
ще направи необходимото, за да информира своевременно комисията по петиции за 
последващите мерки, които възнамерява да предприеме във връзка с това.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

В допълнение към първоначалното съобщение на комисията по петиции, Комисията 
разгледа новите сведения, предоставени от испанските органи през 2007 г .  и от 
вносителя на петицията през 2008 г.

Що се отнася до маршрута на полет „radial 322“, преминаващ над специалната защитена 
зона „Soto de Viñuelas“, предоставените сведения не дават основание на Комисията да 
счита докладваните въздушни инциденти с птици за съществени по отношение на целите 
за съхранение, установени съгласно Директиви 92/43/ЕИО1 и 79/409/ЕИО2.

В заключение, въз основа на наличната информация Комисията не счита, че 
инцидентите, докладвани във връзка с тези полети, биха могли да се считат за 
достатъчно основание, което да накара Комисията да продължи да разследва тези 
въпроси с испанските органи като вероятно нарушение на приложимото 
законодателство на Общността в областта на околната среда.

                                               
1 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година относно опазването на 
естествените местообитания и на дивата флора и фауна. ОВ L 206, 22.7.1992 г.
2 Директива 79/409/ЕИО от 2 април 1979 година относно опазването на дивите птици. 
ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1—18.


