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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1774/2009, ippreżentata minn Hans Strawe, ta’ nazzjonalità Ġermaniża, 
dwar it-titjiriet li jitilqu mal-lejl mill-ajruport ta’ Cologne/Bonn

and

Petizzjoni 0249/2010, ippreżentata minn Klaus Zydek, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar projbizzjoni fuq titjiriet li jitilqu minn jew jinżlu f’ajruporti tal-
UE mal-lejl

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li r-residenti lokali qed jiġu ffastidjati mill-ħsejjes tat-titjiriet li jitilqu 
mal-lejl mill-ajruport ta’ Cologne/Bonn. Skont l-istatistiċi tal-Eurocontrol, mill-ajruport ta’ 
Cologne Bonn jitlaq l-akbar numru ta’ titjiriet mal-lejl filwaqt li, fir-rigward tat-titjiriet li 
jitilqu matul il-ġurnata, lanqas biss jikklassifika mal-ewwel 30. Il-petizzjonant isostni li l-
limiti tal-livelli ta’ storbju qed jinqabżu bil-kbir fuq bażi regolari. Huwa jirreferi wkoll għall-
effetti ta’ ħsara li l-istorbju jkollu fuq l-irqad u l-mistrieħ tar-residenti lokali, b’mod 
partikolari tat-tfal. Barra dan, huwa joġġezzjona għall-pjanijiet biex jinfetaħ uffiċċju għall-
kumpanija ta’ servizzi loġistiċi FedEx fl-ajruport, bil-biżà li dan xorta jwassal għal żieda fin-
numru ta’ titjiriet li jitilqu mal-lejl. Ladarba l-ajruport hu kompletament f’idejn il-pubbliku, il-
petizzjonant jixtieq ikun jaf jekk il-ħlas mill-awtorità tal-ajruport ta’ sussidji li jammontaw 
għal €70 miljun għall-kostruzzjoni taċ-ċentru tal-loġistika FedEx jikkostitwixxix għajnuna 
illegali mill-Istat. Għalhekk huwa qed jitlob li ssir investigazzjoni mill-Parlament Ewropew u 
li jiġu projbiti t-titjiriet ta’ bil-lejl, tal-anqas bejn il-23.00 u s-06.00.

Sommarju tal-petizzjoni 0249/2010

Il-petizzjonant qed jappella għall-introduzzjoni ta’ projbizzjoni ġenerali fuq titjiriet li jitilqu 
minn jew jinżlu f’ajruporti tal-UE mal-lejl, filwaqt li jirreferi b’mod partikolari għall-
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inkonvenjent tal-ħoss li l-popolazzjoni lokali hija soġġetta għalih minħabba t-titjiriet ta’ bil-
lejl li jitilqu minn jew jinżlu fl-ajruport ta’ Cologne/Bonn. Skont il-miżuri mibgħuta mill-
petizzjonant, il-limiti tal-livelli tal-ħoss qed jiġu maqbuża bil-kbir u fuq bażi regolari, u huwa 
jirreferi wkoll għall-effetti dannużi tal-ħsejjes fuq il-mod ta’ kif jorqdu u jistrieħu r-residenti 
lokali, b’mod partikolari it-tfal, kif ukoll għal ħsara oħra kkawżata lis-saħħa mill-ħoss. Il-
petizzjonant għalhekk jappella lill-Parlament biex jintervieni f’din il-kwistjoni u biex 
jiddefendi d-dritt taċ-ċittadini Ewropej għall-protezzjoni tas-saħħa.

2. Ammissibilità

Petizzjoni 1774/2009, iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Marzu 2010. Petizzjoni 0249/2010,
iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Ġunju 2010. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni skont 
l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-12 ta’ Lulju 2010.

Il-ħsejjes ambjentali (Direttiva 2002/49/KE)

Id-Direttiva 2002/49/KE1tirrigwardja l-istudju u l-amministrazzjoni tal-ħsejjes ambjentali. Id-
direttiva ma tiffissa l-ebda valur ta’ limitu fil-livell tal-UE iżda tħalli f'idejn l-Istati Membri 
biex jiddeċiedu f’dan ir-rigward kif ukoll biex jieħdu miżuri oħrajn immirati biex inaqqsu l-
istorbju. Skont id-direttiva, l-Istati Membri għandhom ifasslu mapep strateġiċi tal-ħsejjes u 
pjanijiet ta’ azzjoni mmirati għall-amministrazzjoni tal-ħsejjes ambjentali. Il-mapep strateġiċi 
tal-ħsejjes kellhom jitfasslu qabel it-30 ta’ Ġunju 2007 filwaqt li l-pjanijiet ta’ azzjoni 
korrispondenti kellhom jiġu adottati wara l-konsultazzjoni u l-parteċipazzjoni tal-pubbliku 
qabel it-18 ta’ Lulju 2008. Il-Ġermanja għamlet u ppreżentat kemm ir-rapport dwar il-mapep 
tal-ħsejjes kif ukoll il-pjanijiet ta’ azzjoni korrispondenti rigward l-Ajruport Cologne/Bonn u 
r-rapporti huma disponibbli għall-pubbliku2.

Restrizzjonijiet tat-traffiku fl-ajruporti tal-Komunità (Direttiva 2002/30/KE)

Barra minn hekk, id-Direttiva 2002/30/KE tistabbilixxi qafas armonizzat għall-
implimentazzjoni ta’ restrizzjonijiet operattivi relatati mal-immaniġġjar tal-ħsejjes fl-ajruporti 
Ewropej li fihom isiru iktar minn 50 000 titjira ta' ajruplani kull sena.

Fir-rigward tas-sjieda pubblika tal-ajruport, il-Kummissjoni tixtieq tinnota li s-sjieda pubblika 
ma tikkostitwix fiha nnifisha ksur tad-dispożizzjonijiet tat-TFUE. L-Artikolu 345 tat-TFUE 
jiżgura n-newtralità fir-rigward tas-sjieda magħżula mill-Istati Membri. L-Istati Membri huma 
liberi li jwettqu attivitajiet kummerċjali u investimenti, sakemm ir-regoli Ewropej u, b’mod 
partikulari, il-liġi tal-kompetizzjoni jkunu rrispettati.

Il-maniġers tal-ajruporti huma liberi li jidħlu f’arranġamenti kummerċjali. Fil-każ biss li dawn 
l-arranġamenti kummerċjali ma jkunux aċċettabbli għal investitur privat li jopera taħt 
kundizzjonijiet normali tas-suq, pereżempju l-bejgħ ta’ servizzi taħt il-prezz tas-suq f’każ li 
wieħed jaċċetta li jinvesti bla ma jagħmel qligħ fuq l-investiment, dan ikun jikkostitwixxi 
għajnuna. Meta l-maniġers ta’ ajruport jaġixxu bħal kwalunkwe parteċipant ieħor (jiġifieri, 
                                               
1 Aġenda L 189, 18.7.2002, p. 12-25
2 http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/noise
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b’mod partikulari, li jipprovaw jagħmlu profitt mill-operazzjonijiet tagħhom fis-suq), dan ma 
jikkostitwix għajnuna illegali. Il-Kummissjoni ma għandha l-ebda elementi li jindikaw li l-
bini ta’ ċentru tal-loġistika mill-ajruport ta’ Cologne jikser il-prinċipju ta’ investitur 
f’ekonomija tas-suq. Jekk il-petizzjonant ikollu xi elementi bħal dawn, huwa għandu 
jikkomunikahom lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet. 

Fid-dawl ta’ dawn l-elementi u l-informazzjoni kkomunikata mill-petizzjonant, ma jista’ jiġi 
identifikat l-ebda ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE. Il-valutazzjoni tar-rapporti dwar il-pjanijiet ta' 
azzjoni ppreżentati mill-Istati Membri skont l-Artkolu 10(2) tad-Direttiva 2002/49/KE għadha 
għaddejja. Jekk meta tkun lesta l-valutazzjoni jirriżulta li jkun meħtieġ li ssir investigazzjoni 
ulterjuri fir-rigward tal-pjan ta’ azzjoni tal-Ajruport Cologne/Bonn jew li l-kundizzjonijiet
stipulati mil-leġiżlazzjoni tal-UE ma ġewx issodisfati, mbagħad ikollha tittieħed azzjoni 
xierqa. Barra minn hekk, iċ-ċittadini jista’ jkolhom drittijiet individwali quddiem il-qrati 
nazzjonali biex jitolbu li l-valuri limitu nazzjonali tal-ħsejjes jiġu rrispettati.


