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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0169/2007, którą złożył Marc de Schower (Belgia), z ośmioma podpisami, 
w sprawie sprzeciwu wobec przelotów nad obszarem mieszkalnym 
(zamieszkanym przez 40 000 osób) położonym na północ od lotniska Madrid-
Barajas

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zgłasza skargę w związku z zanieczyszczeniem hałasem i niebezpieczną 
sytuacją stworzoną w wyniku zmiany tras przelotów i przekierowania ich nad obszar 
zamieszkany przez ok. 40 000 ludzi, położony na północ od lotniska Barajas Airport 
w Madrycie. Składający petycję twierdzi, że wynikająca z tego degradacja lokalnego 
środowiska naturalnego stanowi rezultat jednostronnej decyzji podjętej przez państwowe 
władze ds. kontroli ruchu powietrznego, które nie skonsultowały się uprzednio z lokalnymi 
władzami. Ponadto zniszczenie środowiska naturalnego rzekomo rozszerza się na pewne 
obszary chronione, obszary ważne dla Wspólnoty i tereny lęgowe dzikiego ptactwa, a podczas 
przelotów dochodzi do licznych kolizji z ptakami. Składający petycję wzywa zatem Unię 
Europejską do podjęcia interwencji w oparciu o dyrektywy 2001/42/EWG i 79/409 w sprawie 
ochrony środowiska naturalnego i ptactwa.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 czerwca 2007 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 października 2007 r.

Petycja
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Składający petycję wyjaśnia, że sytuacja jest efektem jednostronnej decyzji podjętej przez 
krajowy urząd kontroli lotów bez uprzedniej konsultacji z lokalnymi władzami. Utrzymuje on 
też, że szkody środowiskowe obejmują niektóre tereny chronione i tereny mające znaczenie dla 
Wspólnoty oraz obszary lęgowe dzikiego ptactwa. Składający petycję informuje, iż doszło do 
licznych kolizji z ptakami w locie.

Na koniec składający petycję wzywa Parlament Europejski do podjęcia działań tak, aby 
zapewnić, że wypełnione zostaną zobowiązania UE w dziedzinie ochrony środowiska i praw 
podstawowych obywateli. W szczególności domaga się on podjęcia konkretnych działań w celu 
ograniczenia bądź uniknięcia takiego wpływu na środowisko.

Uwagi Komisji do petycji

Prawodawstwo wspólnotowe mające zastosowanie w dziedzinie zarządzania poziomem hałasu 
w środowisku (dyrektywa 2002/49/WE)1 pozostawia w wyłącznej gestii właściwych władz 
państw członkowskich wybór środków zarządzania hałasem, którego źródłem jest infrastruktura 
transportowa.

Prawodawstwo to nie określa wartości granicznych ani też wartości docelowych w odniesieniu 
do poziomu hałasu w środowisku; państwa członkowskie mają wyłączne kompetencje 
w zakresie ustalania takich kryteriów. Państwa członkowskie muszą jednak dopilnować, aby 
strategiczne mapy hałasu i plany działania zostały sporządzone w celu zarządzania poziomem 
hałasu wokół dużych lotnisk, takich jak lotnisko Barajas w Madrycie, odpowiednio do dnia 
30 czerwca 2007 r. i 18 lipca 2008 r. Projekty planów działania należy skonsultować z opinią 
publiczną. Mapy hałasu i plany działania muszą być rozpowszechniane i udostępniane opinii 
publicznej.

Komisja dokonała oceny wpływu rozbudowy lotniska Barajas i zwiększenia zanieczyszczenia 
hałasem na sieć Natura 2000 w kontekście skargi nr 2001/2156. Komisja stwierdziła, że projekt 
może być realizowany ze względu na przeważający interes publiczny pod warunkiem 
podjęcia w odpowiednim czasie środków kompensacyjnych mających na celu zapewnienie 
ogólnej ochrony spójności sieci Natura 2000. Komisja zamknęła sprawę w dniu 30 maja 
2005 r. i skontaktowała się z władzami hiszpańskimi w celu pozyskania wiedzy na temat 
realizacji programu wspomnianych wyżej środków kompensacyjnych. Komisja analizuje 
obecnie odpowiedź władz hiszpańskich otrzymaną w czerwcu 2007 r.

Wnioski

Niniejsza petycja nie zawiera elementów wskazujących na to, że państwo członkowskie 
mogło nie przestrzegać jednego z przepisów obowiązującego prawodawstwa dotyczącego 
hałasu w środowisku. Środki zarządzania poziomem hałasu leżą w gestii władz hiszpańskich.

Komisja podjęła jednak pewne kroki w związku z aspektami ochrony obszarów wchodzących 
w skład sieci Natura 2000. Analizuje ona przekazane przez władze hiszpańskie ostatnie 
informacje na temat środków kompensacyjnych i w odpowiednim czasie poinformuje 
Komisję Petycji o dalszym ciągu postępowania w tej sprawie.

                                               
1 Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 12–26.
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4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

W następstwie pierwszego komunikatu dla Komisji Petycji Komisja dokonała analizy nowych 
informacji przekazanych w 2007 r. przez władze Hiszpanii i w 2008 r. przez składającego 
petycję.

W odniesieniu do trasy lotu radial 322 przebiegającej nad obszarem specjalnej ochrony „Soto de 
Viñuelas” Komisja – w oparciu o przekazane informacje – nie może uznać zgłoszonych zdarzeń 
lotniczych z udziałem ptactwa za istotne pod względem zgodności z celami ochrony 
określonymi w dyrektywach 92/43/EWG1 i 79/409/EWG2.

Podsumowując, na podstawie dostępnych informacji, Komisja nie uważa, aby zdarzenia 
zgłoszone w związku z lotami, o których mowa, można było uznać za uzasadniające podjęcie 
przez Komisję dalszych kroków wobec władz Hiszpanii w związku z możliwym naruszeniem 
obowiązujących przepisów wspólnotowego prawa ochrony środowiska naturalnego.

                                               
1 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
2 Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa. Dz.U. L 103 z 25.4.1979, s. 1–18.


