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Suġġett: Petizzjoni 1105/2007, imressqa mis-Sur L.M., ta’ nazzjonalità Ungeriża, 
dwar ħsara kkawżata lilu mit-tniġġis tal-istorbju minħabba l-attività fl-
Ajruport ta’ Ferihegy f’Budapest

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li l-leġiżlazzjoni tal-KE dwar it-tniġġis tal-istorbju mhix qiegħda tiġi 
infurzata sewwa mill-awtoritajiet Ungeriżi, billi dawn mhumiex qegħdin jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jikkontrollaw il-livell tal-ħsejjes ikkawżati mill-attività tal-Ajruport ta’ 
Ferihegy f’Budapest jew biex jikkumpensaw lir-residenti affettwati direttament minn dan it-
tniġġis. Il-petizzjonant jispjega li huwa s-sid ta’ żewġ proprjetajiet qrib l-Ajruport ta’ 
Ferihegy f’Budapest, u li waħda minnhom hija klassifikata bħala li tinsab fiz-zona tal-ħoss 
waqt li l-oħra mhix, għalkemm hi wkoll affettwata mit-tniġġis tal-istorbju. Minbarra dan, il-
petizzjonant jidhirlu li l-miżuri meħuda biex tiżdied il-kapaċità tar-runway sabiex iħarsu 
residenti ta’ distretti oħra ta’ Budapest mill-istorbju hija affari diskriminatorja fil-konfront 
tiegħu billi rriżultaw f’aktar storbju madwar il-proprjetajiet tiegħu. Il-petizzjonant jargumenta 
wkoll li huwa ma ngħatax kumpens għall-ħsarat li ġarrab minħabba t-tniġġis tal-istorbju jew 
minħabba restrizzjonijiet tal-bini imposti għall-proprjetà tiegħu b’riżultat tal-klassifikazzjoni 
tagħha fiz-zona tal-ħoss.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Marzu 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Lulju 2008.
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I. Il-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li l-leġiżlazzjoni tal-KE dwar it-tniġġis tal-istorbju mhix qiegħda tiġi 
infurzata sewwa mill-awtoritajiet Ungeriżi, billi dawn mhumiex qegħdin jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jikkontrollaw il-livell tal-ħsejjes ikkawżati mill-attività tal-Ajruport ta’ 
Ferihegy f’Budapest jew biex jikkumpensaw lir-residenti affettwati direttament minn dan it-
tniġġis. Il-petizzjonant jispjega li huwa għandu żewġ proprjetajiet qrib l-Ajruport ta’ Ferihegy 
f’Budapest, u li waħda minnhom hija kklassifikata li qiegħda fiz-zona tal-ħoss filwaqt li l-
oħra mhix, għalkemm hija wkoll affettwata mit-tniġġis tal-istorbju. Minbarra dan, il-
petizzjonant jidhirlu li l-miżuri meħuda biex tiżdied il-kapaċità tar-runway sabiex iħarsu 
residenti ta’ distretti oħra ta’ Budapest mill-istorbju hija affari diskriminatorja fil-konfront 
tiegħu billi rriżultaw f’aktar storbju madwar il-proprjetajiet tiegħu. Il-petizzjonant jargumenta 
wkoll li huwa ma ngħatax kumpens għall-ħsarat li ġarrab minħabba t-tniġġis tal-istorbju jew 
minħabba restrizzjonijiet tal-bini imposti għall-proprjetà tiegħu b’riżultat tal-klassifikazzjoni 
tagħha fiz-zona tal-ħoss.

II. Il-kummenti tal-Kummissjoni rigward il-petizzjoni

Il-leġiżlazzjoni Komunitarja applikabbli1  rigward l-evalwazzjoni u l-ġestjoni tal-istorbju fl-
ambjent hija d-Direttiva 2002/49/KE. Din id-Direttiva tħalli f’idejn l-Istati Membri biex 
jiddeċiedu l-valuri ta’ limitu għall-ħsejjes u fuq il-miżuri l-oħra mmirati biex inaqqsu l-
ħsejjes. Skont id-direttiva, l-Istati Membri jridu jħejju pjanti strateġiċi tal-ħsejjes u pjanijiet 
ta’ azzjoni bil-għan li jimmaniġġjaw il-ħsejjes fl-ambjent. Pjanti strateġiċi tal-ħsejjes kellhom 
jitħejjew qabel it-30 ta’ Ġunju 2007 waqt li l-pjanijiet ta’ azzjoni marbuta magħhom 
għandhom ikunu adottati wara konsultazzjoni u parteċipazzjoni tal-pubbliku qabel it-18 ta’ 
Ġunju 2008. L-Ungerija għamlet pjanta strateġika tal-ħsejjes rigward l-Ajruport Ferihegy ta’ 
Budapest u r-rapport li ssottomettiet lill-Kummissjoni dwar dan hu disponibbli għall-
pubbliku. It-tħejjijiet tal-pjan ta’ azzjoni għadu sejjer. Madankollu, irid jingħad li l-miżuri 
stipulati fil-pjan ta’ azzjoni huma għad-diskrezzjoni tal-awtorità nazzjonali kompetenti.  

Barra minn hekk, għal ajruporti qrib belt jeżisti diġà qafas armonizzat Ewropew. L-Artikolu 
6(2) tad-Direttiva 2002/30/KE2 dwar l-istabbiliment ta’ regoli u proċeduri rigward l-
introduzzjoni ta’ restrizzjonijiet operattivi li għandhom x’jaqsmu mal-ħsejjes fl-ajruporti tal-
Komunità, jirrappreżenta l-kuntest legali li hu applikabbli għall-ajruporti qrib il-bliet fl-UE.
Fil-leġiżlazzjoni tal-UE, dan jintroduċi miżuri xierqa li jippermettu lill-Istati Membri biex 
jindirizzaw il-problemi tal-ħsejjes fl-ajruporti.

III.   Konklużjonijiet

Minħabba dawn l-elementi u minħabba l-informazzjoni li għadda l-petizzjonant, ma jidhirx li 
l-leġiżlazzjoni Komunitarja qiegħda tinkiser. Madankollu, biex tkun ivverifikata l-konformità 
mal-obbligazzjonijiet skont id-Direttiva 2002/49/KE dwar il-pjanti tal-ħsejjes, l-Istati Membri 
kollha, l-Ungerija inkluża, intalbu biex jipprovdu informazzjoni dettaljata u aġġornata rigward 
l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet relevanti sal-aħħar ta’ Lulju 2008. Jekk it-tweġiba 
tal-awtoritajiet Ungeriżi turi li hemm ħtieġa ta’ aktar investigazzjoni rigward l-Ajruport ta’ 

                                               
1 Aġenda L 189, 18.7.2002, p. 12-25
2 ĠU L 85, 28.3.2002, p. 40–46
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Ferihegy, tittieħed azzjoni xierqa.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar l-24 ta’ April 2009.

Il-leġiżlazzjoni Komunitarja applikabbli fir-rigward tal-evalwazzjoni u l-ġestjoni tal-ħsejjes 
ambjentali hija d-Direttiva 2002/49/KE1. Din id-Direttiva tħalli f’idejn l-Istati Membri biex 
jiddeċiedu l-valuri ta’ limitu għall-ħsejjes u fuq il-miżuri l-oħra mmirati biex inaqqsu l-
ħsejjes. Skont id-direttiva, l-Istati Membri jridu jħejju pjanti strateġiċi tal-ħsejjes u pjanijiet 
ta’ azzjoni bil-għan li jimmaniġġjaw il-ħsejjes fl-ambjent. Pjanti strateġiċi tal-ħsejjes kellhom 
jitħejjew qabel it-30 ta’ Ġunju 2007 waqt li l-pjanijiet ta’ azzjoni marbuta magħhom kellhom 
jiġu adottati wara konsultazzjoni u parteċipazzjoni tal-pubbliku qabel it-18 ta’ Lulju 2008. L-
Ungerija għamlet pjanta strateġika tal-ħsejjes rigward l-Ajruport Ferihegy ta’ Budapest u 
ssottomettiet ir-rapport lill-Kummissjoni. Dan hu disponibbli għall-pubbliku.

Barra minn hekk, għal ajruporti fil-bliet diġà jeżisti qafas  Ewropew armonizzat. L-Artikolu
6(2) tad-Direttiva 2002/30/KE2 dwar l-istabbiliment ta’ regoli u proċeduri rigward l-
introduzzjoni ta’ restrizzjonijiet operattivi li għandhom x’jaqsmu mal-ħsejjes fl-ajruporti tal-
Komunità, jirrappreżenta l-kuntest legali li hu applikabbli għall-ajruporti fil-bliet fl-UE. Fil-
leġiżlazzjoni tal-UE, dan jintroduċi miżuri xierqa li jippermettu li l-Istati Membri  jindirizzaw 
il-problemi tal-ħsejjes f’dawk l-ajruporti.

L-Ungerija ssottomettiet rapport tal-ħsejjes skont l-Artikolu 10 (2) tad-Direttiva 2002/49/KE.
L-ajruport Ferihegy ġie inkluż fir-rapport, u wara li ġiet verifikata d-dejta mressqa mill-
awtorità Ungeriża, jidher li r-rapport laħaq ir-rekwiżiti kollha tal-Anness IV tad-direttiva 
msemmija qabel. It-tħejjija tal-pjan ta’ azzjoni għadha għaddejja. Madankollu, ta’ min jinnota 
li l-miżuri stipulati fil-pjan ta’ azzjoni huma fid-diskrezzjoni tal-awtorità nazzjonali 
kompetenti kif inhu wkoll il-każ tal-valuri ta’ limitu għall-ħsejjes u  miżuri oħra mmirati biex 
inaqqsu l-ħsejjes.   

Konklużjonijiet

Fid-dawl ta’ dawn l-elementi u  l-informazzjoni li għadda l-petizzjonant, m’hemm xejn li juri 
li l-leġiżlazzjoni Komunitarja qiegħda tinkiser.

5. Risposta oħra tal-Kummissjoni (REV. II), li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012

Skont id-Direttiva 2002/49/KE li tirrigwarda l-istudju u l-amministrazzjoni tal-ħsejjes 
ambjentali3, l-Ungerija hija obbligata tistabbilixxi pjan ta’ azzjoni għall-ajruporti prinċipali u 
għalhekk għall-ajruport ta’ Ferihegy f’Budapest. Dan il-pjan tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
Kummissjoni mill-awtoritajiet Ungeriżi fl-24 ta’ Mejju 2011.  Mill-informazzjoni komunikata, 
jidher li l-pubbliku ġie kkonsultat dwar il-pjan ta’ azzjoni tal-ħsejjes. L-informazzjoni provduta 
mill-awtoritajiet Ungeriżi hija aċċessibbli mir-Repożitorju Ċentrali tad-Data tal-Aġenzija 

                                               
1 Aġenda L 189, 18.7.2002, p. 12-25
2 ĠU L 85, 28.3.2002, p. 40–46
3 ĠU L 189, 18.7.2002, p. 12.
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Ewropea għall-Ambjent1. Il-pjan ta’ azzjoni tal-ħsejjes għall-Ajruport ta’ Ferihegy f’Budapest 
innifsu huwa aċċessibbli fuq websajt nazzjonali2.  

Fid-dawl ta’ dawn l-elementi, m’għadux possibbli li jiġi identifikat ksur tad-Direttiva 
2002/49/KE.

                                               
1 http://cdr.eionet.europa.eu/hu/eu/noise/df7/envtdorq.
2 http://ullo.hu/wp-content/uploads/2009/10/ferihegy.intezkedesi.terv.pdf.


