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Tárgy: A Marc de Schower, belga állampolgár és nyolc további aláíró által benyújtott, 
0169/2007. számú petíció a madridi Barajas repülőtértől északra fekvő (40 000 
lakosú) lakóterület feletti átrepülés elleni tiltakozásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a légi útvonalak madridi Barajas repülőtértől északra fekvő, mintegy 
40 000 ember otthonát jelentő lakóterület feletti légtérbe való áthelyezésével okozott 
zajszennyezést és veszélyes helyzetet kifogásolja. A helyi környezet ebből eredő pusztulása 
állítása szerint a nemzeti légiforgalmi irányító hatóság által egyoldalúan, a helyi hatóságokkal 
való előzetes konzultáció nélkül meghozott döntés eredménye. Ráadásul a környezeti kár 
állítólag kiterjed egyes védett területekre, közösségi jelentőségű területekre és vadon élő 
madarak szaporodási területeire is, és repülés közben számos, madarakkal való ütközés 
következett be. A petíció benyújtója ezért felszólítja az Uniót, hogy a környezet és a madarak 
védelméről szóló 2001/42/EK és 79/409/EGK irányelv alapján tegyen intézkedést.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. június 5. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. október 19.
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A petíció

A petíció benyújtója azt a helyzetet sérelmezi, amely az országos légi közlekedési felügyeletet 
ellátó hatóság egyoldalúan, a helyi hatóságok véleményének előzetes kikérése nélkül meghozott 
döntése nyomán alakult ki. Azt is állítja, hogy a környezeti károk egyes védett területeket, 
közösségi jelentőségű területeket és vadon élő madarak költési helyeit is érintik. Azt állítja, 
hogy a gépek repülés közben számos alkalommal ütköztek madarakkal. 

A petíció benyújtója végezetül kéri az Európai Parlamentet, hogy lépjen közbe a 
környezetvédelemre és a polgárok alapvető jogaira vonatkozó EU-s kötelezettségek betartásának 
biztosítása céljából. Különösen azt kéri, hogy hajtsanak végre egyedi intézkedéseket azzal a 
céllal, hogy csökkentsék vagy elkerüljék a környezeti hatást.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A környezeti zajra alkalmazandó közösségi jogszabályok (2002/49/EK irányelv)1 teljes 
mértékben a tagállamok hatáskörébe utalja annak mérlegelését, hogy a szállítási infrastruktúrák 
által kibocsátott zaj kezelésére milyen intézkedéseket választanak. 

E jogszabály sem határértékeket, sem pedig célértékeket nem határoz meg a környezeti zajra 
nézve; a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik e feltételek meghatározása. A 
tagállamoknak ugyanakkor ellenőrizniük kell, hogy az olyan nagy repülőterek, mint a Madrid-
Barajas repülőtér körüli zaj kezelésére szolgáló stratégiai zajtérképek és cselekvési tervek 
elkészüljenek 2007. június 30-ig, illetve 2008. július 18-ig. A nagyközönség véleményét ki kell 
kérni a cselekvési tervekre irányuló javaslatokról. A zajtérképeket és cselekvési terveket 
terjeszteni kell, és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni.

A Bizottság tanulmányozta a Barajas repülőtér kibővítésének a Natura 2000 hálózatra gyakorolt 
hatását, valamint a zajszennyezés növekedését a 2001/2156 számú panasszal összefüggésben. A 
Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a projekt végrehajtható a közérdek felsőbbrendű 
jellege miatt azzal a feltétellel, hogy megfelelő időben kompenzációs intézkedéseket kell 
hozni, melyek biztosítják a Natura 2000 koherenciájának védelmét. A Bizottság az ügyet 
2005. május 30-án lezárta. A Bizottság megkereste a spanyol hatóságokat az említett 
kompenzációs intézkedésekre irányuló végrehajtási program nyomon követése céljából. A 
Bizottság jelenleg vizsgálja a spanyol hatóságok válaszát, amelyet 2007 júniusában kapott 
kézhez.

Következtetések

A petíció nem tartalmaz arra utaló elemeket, hogy a tagállam megsértette volna bármely 
kötelezettségét, amely a környezeti zajra vonatkozó hatályos jogszabályok szerint rá hárul. A 
zajkezelésre vonatkozó intézkedések a spanyol hatóságok hatáskörébe tartoznak.

A Bizottság egyébként lépéseket tett a Natura 2000 hálózat területeinek védelméhez 
kapcsolódó kérdésekben. A Bizottság megvizsgálja a spanyol hatóságok által közölt 
kompenzációs intézkedésekre vonatkozó legfrissebb információkat, és időben tájékoztatni 
                                               
1 HL L 189., 2002.7.18., 12-26. o.
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fogja a Petíciós Bizottságot az ügyben teendő lépéseiről.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. szeptember 1.

A Petíciós Bizottság első közleménye nyomán a Bizottság felülvizsgálta a spanyol hatóságok 
által 2007-ben, valamint a petíció benyújtója által 2008-ban rendelkezésre bocsátott új 
információkat.   

Ami a „Soto de Viñuelas” KMT felett áthaladó „radial 322” repülési útvonalat illeti, a 
rendelkezésre bocsátott tények nem teszik lehetővé a Bizottság számára, hogy a madarakat 
érintő, jelentett légijármű-incidenseket a 92/43/EGK1 és a 79/409/EGK2 irányelvek értelmében 
meghatározott természetmegőrzési célkitűzések szempontjából jelentősnek ítélje.  

Következtetésképpen, a rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság úgy véli, hogy a 
szóban forgó járatokkal összefüggésben jelentett incidensek nem tekinthetők olyan 
bizonyítéknak, amely a Bizottság számára lehetővé tenné e kérdések további vizsgálatát a 
spanyol hatóságok részvételével, az alkalmazandó közösségi környezetvédelmi jogszabályok 
vélhető megsértésének eseteiként.    

                                               
1 A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon 
élő állatok és növények védelméről.  HL L 206., 1992.7.22.
2 A Tanács 1979. április 2-i 79/409/EGK irányelve a vadon élő madarak védelméről. HL L 
103., 1979.4.25., 1–18. o.


