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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0169/2007, του Marc de Schower, βελγικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 8 ακόμη υπογραφές, σχετικά με την πραγματοποίηση 
υπερπτήσεων πάνω από μια οικιστική περιοχή (με πληθυσμό 40 000 κατοίκων) 
βόρεια του Barajas, αερολιμένα της Μαδρίτης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την ηχορρύπανση και την επικίνδυνη κατάσταση που 
δημιουργείται από την επαναχάραξη της τροχιάς των πτήσεων πάνω από μια οικιστική 
περιοχή βόρεια του αερολιμένα Barajas της Μαδρίτης, με πληθυσμό περίπου 40 000 
κατοίκων. Η συνεπαγόμενη υποβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής, είναι, κατά τον 
αναφέροντα, το αποτέλεσμα μιας απόφασης που ελήφθη μονομερώς από την εθνική αρχή 
ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τις τοπικές αρχές. 
Επιπλέον, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον εκτείνονται, σύμφωνα με τον αναφέροντα, σε 
ορισμένες προστατευόμενες ζώνες, τόπους κοινοτικής σημασίας και περιοχές αναπαραγωγής 
πτηνών, έχουν δε συμβεί πολλές συγκρούσεις με πτηνά εν πτήσει. Ζητεί, ως εκ τούτου, από 
την Ένωση να παρέμβει βάσει των οδηγιών 2001/42/ΕΟΚ και 79/409 σχετικά με την 
προστασία του περιβάλλοντος και των πτηνών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Ιουνίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Οκτωβρίου 2007.

Η αναφορά
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Ο αναφέρων εξηγεί ότι η κατάσταση είναι αποτέλεσμα μιας απόφασης που ελήφθη μονομερώς 
από την εθνική αρχή ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με 
τις τοπικές αρχές. Επίσης, υποστηρίζει ότι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον εκτείνονται σε 
ορισμένες προστατευόμενες ζώνες, τόπους κοινοτικής σημασίας και περιοχές αναπαραγωγής 
πτηνών. Αναφέρει ότι έχουν συμβεί πολλές συγκρούσεις με πτηνά εν πτήσει.

Ο αναφέρων ζητεί εντέλει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει προκειμένου να 
εξασφαλίσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΕΕ στον τομέα της προστασίας του 
περιβάλλοντος και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών. Συγκεκριμένα ζητεί την 
εφαρμογή ειδικών μέτρων με στόχο τη μείωση ή αποφυγή των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής για την αναφορά

Η κοινοτική νομοθεσία που ισχύει για τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου (οδηγία 
2002/49/ΕΚ)1 αφήνει στη διακριτική ευχέρεια των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών την 
επιλογή των μέτρων για τη διαχείριση του θορύβου από τις υποδομές μεταφορών.

Η εν λόγω νομοθεσία δεν ορίζει ούτε οριακές τιμές ούτε τιμές-στόχους περιβαλλοντικού 
θορύβου· τα κράτη μέλη είναι αποκλειστικά αρμόδια για τον καθορισμό τέτοιων κριτηρίων. Τα 
κράτη μέλη, ωστόσο, πρέπει να επαγρυπνούν σχετικά με αυτά για τα οποία έχουν δημιουργηθεί 
οι στρατηγικοί χάρτες θορύβου και τα σχέδια δράσης, προκειμένου να γίνει διαχείριση του 
θορύβου γύρω από μεγάλα αεροδρόμια όπως αυτό του Barajas στη Μαδρίτη, πριν από τις 
30 Ιουνίου 2007 και τις 18 Ιουλίου 2008 αντίστοιχα. Πρέπει να υπάρξουν διαβουλεύσεις με τους 
πολίτες σχετικά με τις προτάσεις των σχεδίων δράσης. Οι χάρτες θορύβου και τα σχέδια δράσης 
πρέπει να διανεμηθούν και να είναι προσβάσιμα από το κοινό.

Η Επιτροπή διερεύνησε τις επιπτώσεις που είχε στο δίκτυο Natura 2000 η επέκταση του 
αεροδρομίου Barajas και η αύξηση της ηχορρύπανσης στο πλαίσιο της καταγγελίας 
αριθ. 2001/2156. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σχέδιο θα μπορούσε να 
υλοποιηθεί για λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος με την προϋπόθεση ότι θα ληφθεί 
εγκαίρως υπόψη ένα σύνολο αντισταθμιστικών μέτρων, προκειμένου να προστατευθεί συνολικά 
η συνοχή του Natura 2000. Η Επιτροπή περάτωσε την υπόθεση στις 30 Μαΐου 2005. Η 
Επιτροπή επικοινώνησε με τις ισπανικές αρχές ώστε να συνεχιστεί το πρόγραμμα εφαρμογής 
των προαναφερθέντων αντισταθμιστικών μέτρων. Η Επιτροπή αναλύει επί του παρόντος την 
απάντηση των ισπανικών αρχών, η οποία ελήφθη τον Ιούνιο του 2007.

Συμπεράσματα

Η αναφορά δεν παρέχει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το κράτος μέλος έχει αμελήσει μία 
από τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τον 
περιβαλλοντικό θόρυβο. Τα μέτρα για τη διαχείριση του θορύβου εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των ισπανικών αρχών.

Η Επιτροπή έχει, επιπλέον, προβεί σε διαβήματα σχετικά με τις πτυχές που αφορούν την 
προστασία των ζωνών του δικτύου Natura 2000. Εξετάζει τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά 
με τα αντισταθμιστικά μέτρα που ανακοινώθηκαν από τις ισπανικές αρχές και δεν θα 

                                               
1 ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σ. 12-26.
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παραλείψει να ενημερώσει εγκαίρως την Επιτροπή Αναφορών για τη συνέχεια που πρόκειται 
να δοθεί στο εν λόγω θέμα.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Σε συνέχεια της αρχικής απάντησης προς την Επιτροπή Αναφορών, η Επιτροπή εξέτασε τις 
νέες πληροφορίες που παρείχαν οι ισπανικές αρχές το 2007 και ο αναφέρων το 2008.

Σε σχέση με την τροχιά της πτήσης «radial 322» πάνω από τη ΖΕΠ «Soto de Viñuelas», τα 
στοιχεία δεν επιτρέπουν στην Επιτροπή να εξετάσει ως σημαντικά τα αναφερθέντα περιστατικά 
με αεροσκάφη, περιστατικά που αφορούν πτηνά, σε σχέση με τους στόχους διατήρησης που 
ορίζονται στις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ1 και 79/409/ΕΟΚ2.

Συμπερασματικά, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι τα 
περιστατικά που αναφέρονται σε σχέση με τις εν λόγω πτήσεις μπορούν να θεωρηθούν ότι 
παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία που επιτρέπουν στην Επιτροπή να προχωρήσει περαιτέρω τα 
θέματα αυτά με τις ισπανικές αρχές ως μια πιθανή παραβίαση της εφαρμοστέας κοινοτικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

                                               
1 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
2 Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών. ΕΕ 
L 103 της 25.4.1979, σ. 1-18.


