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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni Nru 0169/2007, imressqa minn Marc de Schower, ta’ nazzjonalità 
Belġjana, u minn tmien firmatarji oħrajn, kontra t-titjir tal-ajruplani minn fuq zona 
residenzjali (b’40, 000 abitant) fit-tramuntana tal-Ajruport ta’ Madrid-Barajas

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar it-tniġġis mill-istorbju u s-sitwazzjoni perikoluża minħabba fit-
tibdil tar-rotot tal-ajruplani għal fuq zona residenzjali fit-tramuntana tal-Ajruport Barajas 
f’Madrid, li fiha jgħixu madwar 40, 000 persuna.  Huwa jsostni li d-degradazzjoni tal-ambjent 
tirriżulta minn deċiżjoni meħuda unilateralment mill-awtorità nazzjonali tal-kontroll tat-
traffiku tal-ajru, mingħajr konsultazzjoni minn qabel mal-awtoritajiet lokali. Barra minn hekk, 
il-ħsara lill-ambjent allegatament testendi għal ċerti zoni protetti, Siti ta’ Interess Komunitarju 
u zoni fejn ibidu l-għasafar selvaġġi, u kien hemm serje ta’ kolliżjonijiet ma’ għasafar fl-ajru. 
Għalhekk huwa jirrikorri għand l-Unjoni biex tintervieni, fuq il-bażi tad-Direttivi 
2001/42/KEE u 79/409 dwar il-ħarsien tal-ambjent u tal-għasafar.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Ġunju 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ottubru 2007.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant jispjega illi s-sitwazzjoni tirriżulta minn deċiżjoni meħuda unilateralment mill-
awtorità nazzjonali tal-kontroll tat-traffiku tal-ajru mingħajr mal-awtoritajiet lokali ġew 
ikkonsultati qabel. Huwa jsostni wkoll li l-ħsara għall-ambjent testendi għal ċerti zoni protetti, 
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Siti ta’ Interess Komunitarju u zoni fejn ibidu l-għasafar selvaġġi. Huwa jirrapporta li seħħew 
serje ta’ kolliżjonijiet mal-għasafar fl-ajru. 

Fl-aħħar nett, il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervieni sabiex jassigura li 
jitħarsu l-obbligazzjonijiet tal-UE fil-qasam tal-ħarsien tal-ambjent u d-drittijiet fundamentali 
taċ-ċittadini. B’mod partikolari, huwa jitlob illi jiġu implimentati miżuri speċifiċi b’għan illi 
jonqsu jew jiġu evitati għal kollox l-impatti fuq l-ambjent.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-leġiżlazzjoni Komunitarja applikabbli dwar l-amministrazzjoni tal-ħsejjes ambjentali 
(Direttiva 2002/49/KE)1 tħalli l-għażla tal-miżuri tal-amministrazzjoni tal-ħsejjes tal-
infrastrutturi tat-trasport f’idejn l-awtoritajiet kompetenti. 

Din il-leġiżlazzjoni ma tiffissa la valuri ta’ limitu u lanqas valuri mmirati għall-ħsejjes 
ambjentali; l-Istati Membri biss għandhom il-kompetenza li jiffissaw tali kriterji. Għalhekk l-
Istati Membri għandhom jaraw li jiġu stabbiliti mapep strateġiċi tal-ħsejjes u pjanijet ta’ azzjoni 
sabiex jikkontrollaw il-ħsejjes madwar l-ajruporti l-kbar bħalma huwa dak ta’ Madrid-Barajas, u 
dan qabel it-30 ta’ Ġunju 2007 u t-18 ta’ Lulju 2008 rispettivament. Il-pubbliku għandu jiġi 
kkonsultat dwar il-proposti tal-pjanijiet ta’ azzjoni. Il-mapep tal-ħsejjes u l-pjanijiet ta’ azzjoni 
għandhom jitqassmu u jkunu disponibbli għall-pubbliku.

Il-Kummissjoni investigat l-effetti tal-espansjoni tal-ajruport ta’ Barajas u ż-żieda tat-tniġġis 
akustiku fuq in-netwerk Natura 2000, fil-kuntest tal-ilment Nru 2001/2156. Il-Kummissjoni 
waslet għall-konklużjoni li l-proġett jista’ jiġi implimentat għal raġunijiet ta’ interess pubbliku 
importanti, bil-kundizzjoni li fil-ħin opportun jittieħdu sett ta’ miżuri li jikkumpensaw sabiex tiġi 
assigurata l-protezzjoni totali tal-koerenza tan-Natura 2000. Il-Kummissjoni għalqet il-każ fit-
30 ta’ Mejju 2005. Il-Kummissjoni kkuntattjat lill-awtoritajiet Spanjoli sabiex isegwu l-
programm ta’ implimentazzjoni tal-miżuri kumpensatorji msemmijin hawn fuq. Bħalissa l-
Kummissjoni qiegħda tanalizza t-tweġiba tal-awtoritajiet Spanjoli, li waslet f’Ġunju 2007.

Konklużjonijiet

Il-petizzjoni ma tippreżenta l-ebda element li jindika li l-Istat Membru seta’ naqas minn 
waħda mill-obbligazzjonijet tiegħu rigward il-leġiżlazzjoni li hemm fis-seħħ relatata mal-
ħsejjes fl-ambjent. L-awtoritajiet Spanjoli huma responsabbli għall-miżuri tal-
amministrazzjoni tal-ħsejjes.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tat bidu għal xi miżuri dwar l-aspetti marbutin mal-ħarsien 
taz-zoni tan-netwerk Natura 2000. Hija teżamina l-aħħar tagħrif ipprovdut mingħand l-
awtoritajiet Spanjoli, relatat mal-miżuri kumpensatorji, u mhux ser tonqos milli tgħarraf lill-
Kumitat għall-Petizzjonijet, fil-ħin opportun, dwar il-passi li hija bi ħsiebha tieħu rigward dan 
is-suġġett.

4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009

                                               
1 ĠU L 189, tat-18.7.2002, p. 12-26
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Wara l-komunikazzjoni inizjali lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet, il-Kummissjoni rrevediet l-
informazzjoni l-ġdida pprovduta mill-awtoritajiet Spanjoli fl-2007 u mill-petizzjonant fl-2008.

Fir-rigward tar-rotta “radial 322” minn fuq l-SPA “Soto de Viñuelas”, l-elementi pprovduti 
mhux biżżejjed biex il-Kummissjoni tikkonsidra l-inċidenti tal-ajru rrappurtati li jinvolvu l-
għasafar bħala sinifikanti fir-rigward tal-għanijiet għall-konservazzjoni stabbiliti fid-Direttivi 
92/43/KEE1 u 79/409/KEE2.

Bħala konklużjoni, abbażi tal-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni ma tqisx li l-inċidenti 
rrappurtati f’konnessjoni ma’ dawn it-titjiriet jistgħu jitqiesu bħala evidenza li tippermetti lill-
Kummissjoni tkompli tinvestiga dawn il-kwistjonijiet mal-awtoritajiet Spanjoli minħabba
ksur probabbli tal-leġiżlazzjoni ambjentali Komunitarja applikabbli.

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-habitat 
naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa. ĠU L 206, 22.7.1992
2 Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta’ April 1979 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar 
selvaġġi. ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1–18


