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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0169/2007 af Marc de Schower, belgisk statsborger, og otte 
medunderskrivere, om overflyvning af beboelsesområde (med 40.000 indbyggere) 
nord for Madrid-Barajas-lufthavnen

1. Sammendrag

Andrageren klager over støjforureningen og de farlige forhold, der opstår som følge af 
omdirigeringen af flyveruterne hen over et beboelsesområde nord for Barajas-lufthavnen i 
Madrid, hvor der bor ca. 40.000 mennesker. Den heraf følgende forringelse af det lokale miljø 
er, ifølge andrageren, et resultat af en beslutning, der ensidigt er truffet af den nationale 
myndighed for lufttrafik, uden at de lokale myndigheder er blevet taget med på råd først. 
Desuden omfatter de miljømæssige skader angiveligt visse beskyttede områder, områder af 
fællesskabsbetydning og ynglepladser for vilde fugle, og der har været en række af kollisioner 
med flyvende fugle. Han opfordrer derfor Unionen til at gribe ind på baggrund af direktiv 
2001/42/EØF og 79/409 om beskyttelse af miljøet og vilde fugle

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. juni 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. oktober 2007.

"Andragendet

Andrageren forklarer, at forringelsen er et resultat af en beslutning, der ensidigt er truffet af den 
nationale myndighed for lufttrafik, uden at de lokale myndigheder først er blevet taget med på 



PE396.630REV.v02-00 2/2 CM\789326DA.doc

DA

råd. Han påstår desuden, at de miljømæssige skader omfatter visse beskyttede områder, områder 
af fællesskabsbetydning og ynglepladser for vilde fugle. Han oplyser, at der har været en række 
kollisioner med flyvende fugle.

Endelig anmoder andrageren Europa-Parlamentet om at gribe ind for at sikre, at EU's krav, hvad 
angår miljøbeskyttelse og borgernes grundlæggende rettigheder, opfyldes. Han opfordrer navnlig 
til, at der gennemføres specifikke foranstaltninger med henblik på at reducere eller undgå 
miljøindvirkningen."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 1. september 2009

"I forlængelse af den første meddelelse til Udvalget for Andragender gennemgik 
Kommissionen de nye oplysninger, som de spanske myndigheder fremlagde i 2007, samt de 
oplysninger, som andrageren fremlagde i 2008.

Hvad angår flyverute "radial 322", som går hen over det særligt beskyttede område "Soto de 
Viñuelas", giver oplysningerne ikke Kommissionen anledning til at betragte de anførte 
flyhændelser, der involverer fugle, som værende af væsentlig betydning i forhold til 
bevaringsmålsætningerne fastsat i direktiv 92/43/EØF1 og 79/409/EØF2.

På grundlag af de forhåndenværende oplysninger mener Kommissionen ikke, at hændelserne i 
forbindelse med disse flyvninger kan regnes for beviser, med hvilke Kommissionen på ny kan 
rejse disse spørgsmål over for de spanske myndigheder som et muligt brud på Fællesskabets 
gældende miljølovgivning."

                                               
1 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. EFT L 206 af 
22.7.1992.
2 Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle. EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1-18.


