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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1614/2012 af B. M., tysk statsborger, om forslaget til en 
forordning om støjrelaterede driftsrestriktioner i EU's lufthavne

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at trække forslag til forordning om fastsættelse 
af bestemmelser og procedurer for indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i Unionens 
lufthavne (COM(2011)0828) tilbage. Hun slår til lyd for et generelt forbud mod natflyvning 
(mellem kl. 22.00 og 06.00) for alle lufthavne i de områder, hvor borgerne udsættes for 
støjgener. Ifølge andrageren behøver dette hverken at medføre tab af arbejdspladser eller 
økonomiske skader, eftersom disse flyvninger også kan foretages i dagtimerne. Andrageren 
mener, at borgernes sundhed er vigtigere end den fortjeneste, der opnås inden for logistik.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. maj 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. oktober 2013

Luftfart er en global industri, som har brug for dag- og nattedrift for at sikre forbindelserne. 
Denne drift skaber velfærd for en større region, og mange virksomheder i denne region er 
afhængige af regelmæssige og pålidelige luftfartstjenester. Luftfartsdrift indebærer 
uundgåeligt en vis grad af støjgener, og det er uundgåeligt, at sådanne støjgener kan være 
højere om natten. Dette er grunden til, at det er op til de nationale myndigheder at vurdere 
støjsituationen i hver lufthavn og træffe beslutning om de mest omkostningseffektive 
foranstaltninger til at reducere overdreven støj, som er skræddersyede til den særlige situation.

Kommissionen har derfor vedtaget et forslag (COM(2011)0828), som strømliner 
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støjvurderingsprocessen og gør det muligt for de nationale myndigheder bedre at vurdere 
støjsituationen omkring lufthavnen. De borgere, der bor i nærheden af lufthavnen, skal 
informeres og høres i denne proces. Formålet med dette forslag er også at skabe en bedre 
forbindelse mellem denne støjvurderingsproces og direktivet om vurdering og styring af 
ekstern støj1 , som tilbyder beskyttelse mod alle former for ekstern støj, herunder 
lufttrafikstøj.

Konklusion

Kommissionen har ikke til hensigt at trække sit forslag tilbage og vil fortsætte med at støtte 
Europa-Parlamentet og Rådet i lovgivningsprocessen vedrørende dets vedtagelse.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj (EFT L189/12 
af 18.7.2002).


