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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0169/2007, ingediend door Marc de Schower (Belgische 
nationaliteit), gesteund door 8 medeondertekenaars, over het overvliegen van een 
bewoond gebied (40 000 inwoners) ten noorden van de luchthaven van Madrid-
Barajas

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De indiener klaagt over de geluidshinder en het gevaar door een verandering in de 
aanvliegroutes boven een bewoond gebied van 40 000 inwoners ten noorden van de 
luchthaven van Madrid, Barajas. De achteruitgang van de omgeving in het gebied zou het 
gevolg van een unilateraal besluit van de nationale luchtverkeersleiding zonder voorafgaande 
raadpleging van de plaatselijke bevolking zijn. De schade zou zich bovendien ook tot een 
aantal beschermde gebieden, gebieden van Europees belang en herpopulatiegebieden voor de 
vogelfauna uitbreiden, met herhaaldelijk incidenten ten nadele van de vogelpopulatie. Hij 
vraagt dan ook het optreden van de Europese Unie op grond van de milieurichtlijnen 
20901/42 EEG en 79/409 op de vogelbescherming.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 juni 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 oktober 2007

Het verzoekschrift
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Indiener legt uit dat de situatie het gevolg is van een besluit dat de nationale luchtverkeersleiding 
unilateraal heeft genomen, zonder voorafgaand de plaatselijke overheden te hebben 
geraadpleegd. Hij beweert ook dat de ecologische schade zich tevens uitstrekt tot bepaalde 
beschermde gebieden, gebieden van communautair belang en broedgebieden van wilde vogels. 
Hij deelt mee dat er botsingen met zwermen vogels hebben plaatsgevonden. 

Indiener verzoekt het Europees Parlement ten slotte om in te grijpen teneinde ervoor te zorgen 
dat de Europese verplichtingen inzake milieubescherming en de fundamentele rechten van de 
burgers worden nageleefd. Hij vraagt in het bijzonder om specifieke maatregelen teneinde de 
gevolgen voor het milieu te beperken of te voorkomen.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

De gemeenschapswetgeving inzake de beheersing van omgevingslawaai (Richtlijn 2002/49/EG)1

laat de keuze van de maatregelen voor de beheersing van het omgevingslawaai van 
vervoersinfrastructuur volledig over aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. 

Er zijn geen grenswaarden noch streefwaarden voor omgevingslawaai vastgelegd in deze 
wetgeving; de bevoegdheid voor het vastleggen van deze criteria berust uitsluitend bij de 
lidstaten. De lidstaten moeten er echter voor zorgen dat er vóór 30 juni 2007 strategische 
geluidsbelastingkaarten en vóór 18 juli 2008 actieplannen zijn opgesteld om de geluidsoverlast 
rond grote luchthavens, zoals die van Madrid-Barajas, te beheersen. Het publiek moet worden 
geraadpleegd over de ontwerpen van de actieplannen. De geluidbelastingkaarten en actieplannen 
moeten worden verspreid en toegankelijk zijn voor het publiek.

De Commissie heeft de gevolgen van de uitbreiding van de luchthaven van Barajas voor het 
Natura 2000-netwerk en de toename van de geluidshinder onderzocht in het kader van klacht 
nr. 2001/2156. De Commissie kwam tot de conclusie dat het project kon worden uitgevoerd om 
redenen van dwingend openbaar belang, op voorwaarde dat er tijdig een reeks compenserende 
maatregelen zou worden genomen om de algehele bescherming van de coherentie van Natura 
2000 te waarborgen. De Commissie heeft de zaak gesloten op 30 mei 2005. De Commissie 
heeft contact opgenomen met de Spaanse overheid om navraag te doen naar de implementatie 
van de voornoemde compenserende maatregelen. De Commissie onderzoekt momenteel het 
antwoord van de Spaanse overheid, dat ze in juni 2007 heeft ontvangen.

Conclusies

Het verzoekschrift bevat geen gegevens waaruit blijkt dat de lidstaat een van zijn 
verplichtingen op grond van de geldende wetgeving inzake omgevingslawaai niet is 
nagekomen. De maatregelen voor omgevingslawaaibeheersing vallen onder de bevoegdheid 
van de Spaanse overheid.

De Commissie heeft echter wel stappen ondernomen met betrekking tot de aspecten die 
samenhangen met de bescherming van de gebieden van het Natura 2000-netwerk. Ze 
onderzoekt momenteel de meest recente informatie met betrekking tot de compenserende 

                                               
1 PB L 189, 18.7.2002, blz. 12-26.
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maatregelen die zij ontvangen heeft van de Spaanse overheid, en zal de Commissie 
verzoekschriften tijdig op de hoogte te stellen van de wijze waarop zij hieraan gevolg wil 
geven. 

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009

In vervolg op haar eerdere antwoord aan de Commissie verzoekschriften heeft de Commissie 
zich gebogen over de nieuwe informatie die zij in 2007 van de Spaanse autoriteiten en in 2008
van indiener had ontvangen.

Wat betreft de aanvliegroute "radiaal 322" boven de speciale beschermingszone "Soto de 
Viñuelas": op basis van de verschafte gegevens kan de Commissie de genoemde incidenten 
waarbij vogels betrokken waren niet beschouwen als van betekenis voor de
instandhoudingsdoelstellingen die zijn uiteengezet in Richtlijn 92/43/EEG1 en 
Richtlijn 79/409/EEG2.

Samenvattend: op grond van de beschikbare informatie is de Commissie niet van mening dat de 
gemelde incidenten in verband met deze vluchten kunnen worden beschouwd als 
bewijsmateriaal op basis waarvan de Commissie deze zaken nader onder de aandacht van de 
Spaanse autoriteiten zou kunnen brengen als een waarschijnlijke schending van geldende 
communautaire milieuwetgeving.

                                               
1 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna. PB L 206 van 22.7.1992.
2 Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand . PB L 103 van 
25.4.1979, blz. 1–18.


