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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

1.9.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0169/2007 dėl nepritarimo skrydžiams virš gyvenamosios vietovės 
(40 000 gyventojų), esančios į šiaurę nuo Madrido Barajas oro uosto, kurią 
pateikė Belgijos pilietis Marc de Schower ir dar aštuoni peticiją pasirašę asmenys

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi triukšmu, tarša ir pavojinga padėtimi, susidarančiais 
nukreipiant orlaivius maršrutu, einančiu virš gyvenamosios vietovės, kurioje gyvena apie 
40 000 žmonių, esančios į šiaurę nuo Madrido Barajas oro uosto. Jis teigia, kad vietos 
aplinkos būklė blogėja dėl vienašališkai, iš anksto nesikonsultavus su vietos institucijomis, 
nacionalinės oro eismo kontrolės institucijos priimto sprendimo. Be to, įtariama, kad žala 
aplinkai daroma ir tam tikrose saugomose teritorijose, Bendrijos svarbos teritorijose bei 
laukinių paukščių perėjimo vietose; orlaiviai skrydžio metu ne kartą susidūrė su paukščiais. 
Todėl peticijos pateikėjas ragina Europos Sąjungą įsikišti sprendžiant šį klausimą remiantis 
Direktyvomis 2001/42/EB ir 79/409/EEB dėl aplinkos ir paukščių apsaugos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. birželio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. spalio 19 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjas aiškina, kad ši padėtis susidarė dėl vienašališkai, iš anksto nesikonsultavus su 
vietos valdžios institucijomis, nacionalinės oro eismo kontrolės institucijos priimto sprendimo. 
Jis taip pat teigia, kad žala aplinkai daroma ir tam tikrose saugomose teritorijose, Bendrijos 
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svarbos teritorijose bei laukinių paukščių perėjimo vietose. Jis praneša, kad skrydžio metu 
orlaiviai ne kartą susidūrė su paukščiais. 

Galiausiai peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento įsikišti siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi ES aplinkos apsaugos srities įpareigojimų ir piliečių pagrindinių teisių. Labiausiai jis 
prašo imtis konkrečių priemonių, kuriomis būtų sumažintas poveikis aplinkai arba užkirstas 
kelias jam atsirasti.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Aplinkos triukšmo valdymui taikytiname Bendrijos teisės akte (Direktyvoje 2002/49/EB)1

nustatyta, kad teisė pasirinkti transporto infrastruktūros triukšmo valdymo priemones visiškai 
priklauso valstybių narių institucijoms.

Teisės akte nenustatyta nei aplinkos triukšmo lygio ribų, nei tikslinių rodiklių; už šių kriterijų 
nustatymą atsakingos tik valstybės narės. Vis dėlto jos privalo užtikrinti, kad triukšmui aplink 
didžiuosius oro uostus, pvz., Madrido Barajas oro uostą, valdyti iki 2007 m. birželio 30 d. būtų 
parengti strateginiai triukšmo žemėlapiai, o iki 2008 m. liepos 18 d. – veiksmų planai. Dėl 
siūlomų veiksmų planų turi būti konsultuojamasi su visuomene. Apie triukšmo žemėlapius ir 
veiksmų planus turi būti plačiai informuojama, jie turi būti prieinami visuomenei.

Nagrinėdama skundą Nr. 2001/2156, Komisija apsvarstė Barajas oro uosto plėtros ir 
padidėjusio triukšmo poveikį tinklui „Natura 2000“. Komisija padarė išvadą, kad projektą 
galima įgyvendinti dėl didesnės jo svarbos visuomenei, jeigu bus laiku imtasi kompensavimo 
priemonių, skirtų bendrai tinklo „Natura 2000“ vientisumo apsaugai užtikrinti. Komisija baigė 
nagrinėti skundą 2005 m. gegužės 30 d. Komisija susisiekė su Ispanijos valdžios institucijomis 
siekdama sužinoti, kaip vykdoma pirmiau nurodytų kompensavimo priemonių įgyvendinimo 
programa. Komisija dabar nagrinėja 2007 m. birželio mėn. gautą Ispanijos valdžios institucijų 
atsakymą.

Išvados

Peticijoje nepateikiama įrodymų, kad valstybė narė nevykdė teisės aktuose, kuriuose 
reglamentuojamas aplinkos triukšmo lygis, nustatytų įsipareigojimų, o už triukšmo valdymą yra 
atsakingos Ispanijos valdžios institucijos.

Komisija taip pat pradėjo veiksmus tinklui „Natura 2000“ priklausančioms teritorijoms 
apsaugoti. Ji dabar nagrinėja naujausią iš Ispanijos valdžios institucijų gautą informaciją apie 
kompensavimo priemones ir Peticijų komitetą nuolat informuos apie bet kokius veiksmus, 
kurių ji planuos imtis šiuo klausimu.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Be to, kas iš pradžių pranešta Peticijų komitetui, Komisija peržiūrėjo naują 2007 m. Ispanijos 
valdžios institucijų, o 2008 m. – peticijos pateikėjo pateiktą informaciją.

                                               
1 OL L 189, 2002 7 18, p. 12–26.
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Virš specialios apsaugos teritorijos Soto de Viñuelas einančios skrydžių trasos „radial 322“ 
klausimu, remdamasi pateiktais duomenimis, Komisija negali susidūrimų su paukščiais atvejų, 
apie kuriuos pranešta, laikyti svarbiais Direktyvose 92/43/EEB1 ir 79/409/EEB2 nurodytų 
apsaugos tikslų požiūriu.

Apibendrindama turimą informaciją, Komisija nemano, kad su šiais skrydžiais susiję 
incidentai, apie kuriuos pranešta, gali būti laikomi įrodymais, leidžiančiais Komisijai toliau 
tirti šiuos klausimus su Ispanijos valdžios institucijomis kaip tikėtiną taikytinų Bendrijos 
aplinkosaugos teisės aktų pažeidimą.“

                                               
1 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos. OL L 206, 1992 7 22.
2 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos. 
OL L 103, 1979 4 25, p. 1–18.


