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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0169/2007, adresată de Marc de Schower, de cetăţenie belgiană, însoţită 
de opt semnături, împotriva zborului avioanelor deasupra unei zone rezidenţiale 
(cu 40 000 locuitori), la nord de aeroportul Madrid-Barajas

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul se plânge de poluarea fonică şi de situaţia periculoasă cauzată de redirijarea 
traseelor de zbor deasupra unei zone rezidenţiale aflate la nord de aeroportul Barajas din 
Madrid, unde locuiesc aproximativ 40 000 de oameni. Acesta consideră că degradarea 
provocată mediului înconjurător din regiunea respectivă este rezultatul unei decizii luate în 
mod unilateral de către autoritatea naţională pentru controlul traficului aerian, fără consultarea 
prealabilă a autorităţilor locale. În plus, petiţionarul susţine că impactul ecologic negativ se 
extinde şi asupra unor zone protejate, situri de interes comunitar şi locuri de creştere a 
păsărilor sălbatice şi adaugă că s-au produs deja o serie de coliziuni cu păsări, în timpul 
zborurilor. Prin urmare, petiţionarul solicită Uniunii Europene să intervină în temeiul 
Directivelor 2001/42/CEE şi 79/409 privind conservarea mediului înconjurător şi a păsărilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 iunie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 octombrie 2007
Petiţia

Petiţionarul explică faptul că situaţia la care se face referire este rezultatul unei decizii luate în 
mod unilateral de către autoritatea naţională pentru controlul traficului aerian, fără consultarea 
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prealabilă a autorităţilor locale. Acesta susţine, în egală măsură, faptul că impactul ecologic 
negativ se extinde şi asupra unor zone protejate, situri de interes comunitar şi locuri de creştere a 
păsărilor sălbatice. El arată că s-au produs o serie de coliziuni cu păsări, în timpul zborurilor.

În partea finală, petiţionarul solicită Parlamentului European să intervină, pentru a asigura 
respectarea condiţiilor impuse de UE privitor la conservarea mediului şi la protejarea drepturilor 
fundamentale ale cetăţenilor. Acesta solicită, în mod deosebit, luarea unor măsuri speciale, în 
vederea reducerii şi evitării impactului ecologic negativ.

Observaţiile Comisiei cu privire la petiţie

Legislaţia comunitară în vigoare în domeniul gestionării zgomotului ambiental (Directiva 
2002/49/CE)1 lasă la deplina discreţie a autorităţilor competente din statele membre alegerea 
măsurilor de gestionare a zgomotului specific infrastructurilor de transport.

Această legislaţie nu fixează valori-prag şi nici valori optime pentru zgomotul ambiental; statele 
membre sunt exclusiv competente pentru a fixa astfel de criterii. Cu toate acestea, statele 
membre trebuie să ia măsurile necesare pentru elaborarea de hărţi strategice de zgomot, precum 
şi de planuri de acţiune, în vederea gestionării zgomotului din jurul aeroporturilor mari, aşa cum 
este cazul celui din Madrid-Barajas, acest lucru trebuind să fie dus la îndeplinire înainte de 30 
iunie 2007 şi, respectiv, 18 iulie 2008.

Comisia a analizat impactul provocat asupra Reţelei Natura 2000 de expansiunea aeroportului 
din Barajas şi de creşterea poluării fonice în contextul plângerii nr. 2001/2156. Comisia a 
concluzionat că proiectul putea fi implementat în numele interesului public, ce primează, doar 
dacă un număr de măsuri compensatorii, care să garanteze protejarea generală a proiectului 
Natura 2000, erau adoptate în timp util. Comisia a închis cazul la data de 30 mai 2005. 
Comisia a contactat autorităţile spaniole, solicitându-le să respecte programul de 
implementare al măsurilor sus-menţionate. În prezent, Comisia analizează răspunsul 
autorităţilor spaniole, primit în iunie 2007.

Concluzii

Petiţia nu prezintă elemente care să indice faptul că statul membru în cauză s-ar fi sustras de 
la vreuna dintre obligaţiile sale referitoare la legislaţia în vigoare în materie de zgomot 
ambiental. Măsurile de gestionare a zgomotului intră în competenţa autorităţilor spaniole.

În plus, Comisia a demarat proceduri privitoare la aspecte legate de protecţia zonelor specifice 
Reţelei Natura 2000. Aceasta analizează ultimele informaţii referitoare la măsurile 
compensatorii comunicate de către autorităţile spaniole şi va informa, în timp util, Comisia 
pentru petiţii cu privire la acţiunile întreprinse în legătură cu acest subiect.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Ca urmare a comunicării iniţiale adresate Comisiei pentru petiţii, Comisia a revizuit noile 
informaţii furnizate de autorităţile spaniole în 2007 şi de petiţionar în 2008. 
                                               
1 JO L 189, 18.7.2002, pp. 12-26
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În ceea ce privește traseul de zbor „radial 322” deasupra Ariei de protecţie specială „Soto de 
Viñuelas”, elementele furnizate nu permit Comisiei să considere incidentele semnalate care au 
implicat avioane şi păsări ca fiind semnificative în raport cu obiectivele privind conservarea 
prevăzute în Directivele 92/43/CEE1 şi 79/409/CEE2.

În concluzie, pe baza informaţiilor disponibile, Comisia nu consideră că incidentele semnalate 
în legătură cu aceste zboruri ar putea fi considerate drept mijloace de probă care să îi permită 
Comisiei să investigheze în continuare aceste chestiuni, împreună cu autorităţile spaniole, ca 
fiind o posibilă încălcare a legislaţiei comunitare de mediu aplicabile.

                                               
1 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de 
faună şi floră sălbatică. JO L 206, 22.7.1992
2 Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice. JO L 103, 
25.4.1979, p. 1-18


