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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni Nru 0283/2005, imressqa minn Horst Hinspeter, ta’ nazzjonalità Ġermaniża, 
rigward it-tniġġis bil-ħsejjes u r-riskji ta’ inċidenti f’żona residenzjali kkawżati minn pista tal-
atterraġġ għal ajruplani żgħar

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għall-istorbju, li l-livelli tiegħu tantu huma għoljin li huma
inaċċettabbli, ikkawżat minn pista tal-atterraġġ għal ajruplani żgħar viċin ħafna tad-dar 
tiegħu, billi jindika li l-livelli tal-istorbju mill-inġenji tal-ajru baqgħu jiżdiedu maż-żmien u li 
l-pisti tal-atterraġġ jinsabu wisq viċin żona residenzjali. Barra dan, ir-restrizzjonijiet statutorji 
li jirrigwardaw il-ħinijiet tat-titjiriet ta’ waranofsinhar, ta’ filgħaxija u tal-ġurnata tal-Ħadd 
mhumiex qed jiġu rrispettati u l-piloti b’mod regolari jtiru taħt l-altitudni minima 
permessibbli, u mhux biss jikkawżaw tniġġis bil-ħsejjes iżda anke riskji serji għar-residenti 
lokali mill-inġenji tal-ajru li jtiru fil-baxx. 

2. Ammissibilità

Tiġi ddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Awissu 2005. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli tal-Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-3 ta’ Lulju 2006.

I. Il-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għall-istorbju, li l-livelli tiegħu tantu huma għoljin li huma 
inaċċettabbli, ikkawżat minn pista tal-atterraġġ għal ajruplani żgħar viċin ħafna tad-dar 
tiegħu, billi jindika li l-livelli tal-istorbju mill-inġenji tal-ajru baqgħu jiżdiedu maż-żmien u li 
l-pisti tal-atterraġġ jinsabu wisq viċin żona residenzjali. Barra dan, ir-restrizzjonijiet statutorji 
li jirrigwardaw il-ħinijiet tat-titjiriet ta’ waranofsinhar, ta’ filgħaxija u tal-ġurnata tal-Ħadd 
mhumiex qed jiġu rrispettati u l-piloti b’mod regolari jtiru taħt l-altitudni minima 
permessibbli, u mhux biss jikkawżaw tniġġis bil-ħsejjes iżda anke riskji serji għar-residenti 
lokali mill-inġenji tal-ajru li jtiru fil-baxx.
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II. Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Id-Direttiva Komunitarja dwar l-evalwazzjoni u l-ġestjoni tal-istorbju ambjentali (Direttiva 
2002/49/KE tal-25 ta’ Ġunju 2002, ĠU L 189, 18.7.2002, p. 12–25) tirrikjedi li jitfasslu mapep 
tal-istorbju u pjanijiet ta’ azzjoni sabiex jiġi evitat jew imnaqqas l-esponiment għall-istorbju 
ambjentali u sabiex jiġu protetti ż-żoni kwieti, f’konformità mal-kalendarju stabbilit hawn taħt.

L-istorbju tat-traffiku tal-ajru jaqa’ fil-qasam ta’ applikazzjoni ta’ din il-leġiżlazzjoni. Għandhom 
isiru mapep tal-istorbju u għandhom jitfasslu pjanijiet ta’ azzjoni, dejjem jekk tkun tapplika 
waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:
- l-istorbju jkun ġej minn attività ta’ ajruport ċivili, indikat minn Stat Membru, li jara aktar minn 
50,000 titjira fis-sena esklużi dawk għall-iskopijiet ta’ taħriġ fuq ajruplani żgħar;
- l-istorbju jkun ġej minn traffiku tal-ajru u jkun jaffettwa agglomerazzjoni b’popolazzjoni ta’
aktar minn 100,000 persuna, indikata minn Stat Membru f’konformità mal-leġiżlazzjoni 
msemmija hawn fuq.

Il-mapep tal-istorbju u l-pjanijiet ta’ azzjoni għall-ajruporti ċivili li jaraw aktar minn 50,000 
titjira fis-sena u għall-agglomerazzjonijiet b’aktar minn 250,000 abitant iridu jitfasslu sat-30 ta’
Ġunju 2007 (għall-mapep) u t-18 ta’ Lulju 2008 (għall-pjanijiet). Il-mapep tal-istorbju u l-
pjanijiet ta’ azzjoni rigward it-traffiku tal-ajru li jaffettwa l-agglomerazzjonijiet b’aktar minn 
100,000 abitant iridu jitfasslu rispettivament sat-30 ta Ġunju 2012 u t-18 ta’ Lulju 2013.

Madankollu, ta’ min wieħed jinnota li hija r-responsabilità esklussiva tal-Istati Membri li 
jiddefinixxu l-valuri ta’ limitu tal-istorbju ambjentali li eventwalment jistgħu jwasslu għall-ħtieġa 
li jiġu implimentati miżuri ta’ ġestjoni tal-istorbju. Bl-istess mod, l-għażla ta’ miżuri għall-
ġestjoni tal-istorbju ambjentali hija fid-diskrezzjoni tal-awtoritajiet indikati mill-Istati Membri 
għat-tfassil tal-pjanijiet ta’ azzjoni.

III. Konklużjonijiet

Is-soluzzjonijiet bl-għan li jiġi limitat l-esponiment ta’ tali storbju jistgħu, sakemm il-każ 
inkwistjoni jissodisfa l-kundizzjonijiet ta’ hawn fuq, jinstabu fl-infurzar tad-direttiva 
Komunitarja msemmija hawn fuq.

Il-każ deskritt mill-petizzjonant, madankollu, ma jiksirx il-liġi Komunitarja, minħabba li d-
dati ta’ skadenza imposti mid-direttiva għat-tfassil tal-mapep tal-istorbju u l-pjanijiet ta’
azzjoni għadhom ma għaddewx. Barra minn hekk, huwa f’idejn l-Istati Membri jew l-
awtoritajiet indikati minn dak l-Istat Membru li jiddeterminaw il-valuri ta’ limitu applikabbli 
għall-istorbju ambjentali u li jagħżlu l-miżuri xierqa għal-limitazzjoni tal-istorbju.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Il-petizzjonant issottometta ammont sostanzjali ta’ informazzjoni addizzjonali li ġiet studjata 
mill-Kummissjoni. Id-Direttiva 2002/49/KE hija l-leġiżlazzjoni Komunitarja applikabbli fir-
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rigward tal-evalwazzjoni u l-ġestjoni tal-istorbju fl-ambjent1. Din id-direttiva tħalliha f’idejn 
l-Istati Membri biex jiddeċiedu dwar il-valuri ta’ limitu għall-istorbju u dwar il-miżuri l-oħra 
mmirati biex inaqqsu l-istorbju. Id-direttiva ma tistabilixxix limiti ta’ storbju fil-livell tal-UE.

Skont id-direttiva, l-Istati Membri għandhom ifasslu mappep strateġiċi tal-istorbju għall-
ajruporti prinċipali fi ħdan it-territorji tagħhom. B’ajruport prinċipali nfissru ajruport ċivili, 
indikat mill-Istat Membru, li jara aktar minn 50,000 titjira fis-sena, esklużi dawk purament 
għal skopijiet ta’ taħriġ fuq ajruplani żgħar. 

Fid-dawl ta’ dan kollu, din il-kwistjoni ma taqax fil-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 
2002/49/KE, li tirrigwarda l-evalwazzjoni u l-ġestjoni tal-istorbju ambjentali, u għalhekk, hija 
kwistjoni nazzjonali.

                                               
1 ĠU L 189, 18.7.2002, p. 12-26


