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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0125/2008, imressqa minn Rita u Ortwin Uhl, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar in-nuqqas ta’ azzjoni min-naħa tal-awtoritajiet biex jieħdu 
ħsieb il-ħsejjes tal-ajruplani fl-ajrudrom ta’ Speyer

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti jilmentaw dwar in-nuqqas tal-awtoritajiet ta’ Rhineland-Palatinate biex jieħdu 
ħsieb il-ħsejjes ikkawżati minn ajruplani fl-ajrudrom ta’ Speyer fil-ħinijiet kollha lejl u nhar. 
Il-katidral ta’ Speyer, sit kulturali ta’ patrimonju dinji, qiegħed ukoll fil-periklu. Bdanakollu, 
l-awtoritajiet għadhom ma jistgħux ikunu żguri li sar xi ksur ta’ liġi; mill-banda l-oħra, fi 
tmiem il-ġimgħa huma jħallu s-superviżjoni f’idejn voluntiera bla ħlas minn klabbs tat-titjir. 
Il-petizzjonanti jidhrilhom li d-drittijiet fundamentali tagħhom qed jinkisru. Huma għamlu 
rikors lill-Kummissjoni Ewropea b’inizjattiva ta’ ċittadini. 

2. Ammissibiltà 

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Ġunju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.

I. Il-petizzjoni 

Il-petizzjonanti jilmentaw dwar in-nuqqas tal-awtoritajiet ta’ Rhineland-Palatinate biex jieħdu 
ħsieb il-ħsejjes ikkawżati mill-ajruplani fl-ajrudrom ta’ Speyer fil-ħinijiet kollha lejl u nhar. 
Il-katidral ta’ Speyer, sit kulturali ta’ patrimonju dinji, qiegħed ukoll fil-periklu. Madankollu, 
l-awtoritajiet għadhom ma jistgħux ikunu żguri li sar xi ksur ta’ liġi; għalkemm ta’ min 
jinnota li, fi tmiem il-ġimgħa, huma jħallu s-superviżjoni f’idejn voluntiera bla ħlas minn 
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klabbs tat-titjir. 
Il-petizzjonanti jidhrilhom li d-drittijiet fundamentali tagħhom qed jinkisru. Huma għamlu 
rikors lill-Kummissjoni Ewropea b’inizjattiva ta’ ċittadini. 

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

Il-leġiżlazzjoni tal-Komunità li tapplika rigward l-evalwazzjoni u l-ġestjoni tal-ħsejjes fl-
ambjent hija d-Direttiva 2002/49/KE1. Din id-direttiva tħalli f’idejn l-Istati Membri biex 
jiddeċiedu fuq il-valuri ta’ limitu għall-ħsejjes u miżuri oħra mmirati biex jitnaqqsu l-ħsejjes. 
B’konformità ma’ din id-direttiva, l-Istati Membri għandhom ifasslu mapep strateġiċi tal-
ħsejjes u pjanijiet ta’ azzjoni bil-għan li jiġġestixxu l-ħsejjes ambjentali għal 
agglomerazzjonijiet ta’ aktar minn 250 000 abitant u għall-ajruporti prinċipali kollha. Mapep 
strateġiċi tal-ħsejjes kellhom jitfasslu qabel it-30 ta’ Ġunju 2007 waqt li l-pjanijiet ta’ azzjoni 
li jikkorrispondu magħhom kellhom ikunu adottati wara konsultazzjoni u parteċipazzjoni tal-
pubbliku sat-18 ta’ Lulju 2008. 

Skont id-Direttiva 2002/49/KE "ajruport prinċipali" jkun ifisser ajruport ċivili, magħżul mill-
Istat Membru, li għandu aktar minn 50 000 moviment kull sena (moviment huwa tlugħ jew 
inżul ta’ ajruplan), barra dawk għal skopijiet ta’ taħriġ fuq ajruplani żgħar. 

L-awtoritajiet Ġermaniżi infurmaw lill-Kummissjoni Ewropea li l-ajruport ta’ Speyer m’hux 
ajruport prinċipali u minħabba d-daqs ta’ Speyer (50 000 abitant) m’hemm l-ebda obbligu li 
jsiru rapporti dwar il-mapep tal-ħsejjes meħtieġa skont id-Direttiva 2002/49/KE. 

III.   Konklużjonijiet 

Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq u tal-informazzjoni mwassla mill-petizzjonant, m’hemm l-ebda 
evidenza li l-leġiżlazzjoni Komunitarja qiegħda tinkiser.
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