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Betreft: Verzoekschrift 1614/2012, ingediend door B.M. (Duitse nationaliteit), over 
het voorstel voor een verordening inzake geluidsgerelateerde 
exploitatiebeperkingen op EU-luchthavens

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verzoekt het Europees Parlement het voorstel voor een verordening (COM(2011) 
828) inzake de vaststelling van regels en procedures voor de invoering van 
geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op EU-luchthavens in te trekken. Zij pleit voor een 
algemeen verbod op nachtvluchten (tussen 22.00 en 06.00 uur) voor alle luchthavens in 
gebieden waar bewoners blootgesteld worden aan geluidshinder. Volgens indienster hoeft dit 
niet tot banenverlies of economische schade te leiden, omdat deze vluchten ook overdag 
kunnen worden uitgevoerd. Indienster is van mening dat de volksgezondheid belangrijker is 
dan de winsten die in de logistieke sector worden gemaakt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 oktober 2013

De luchtvaartsector is een mondiale industrie die dag en nacht operationeel dient te zijn om 
connectiviteit te garanderen. Deze activiteiten creëren welvaart voor een ruim gebied en veel 
bedrijven in dit gebied vertrouwen op regelmatige en betrouwbare luchtvaartdiensten. 
Luchtvaartoperaties veroorzaken een zeker niveau van geluidshinder en het is onvermijdelijk 
dat deze geluidshinder tijdens de nacht groter kan zijn. Daarom moeten de nationale 
autoriteiten de geluidssituatie in elke luchthaven beoordelen en over de meest 
kosteneffectieve maatregelen beslissen om op maat van de specifieke situatie buitensporig 
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lawaai te verlichten.

Om die reden heeft de Commissie een voorstel (COM(2011)828) aangenomen, waardoor het 
geluidsbeoordelingsproces wordt gestroomlijnd en de nationale autoriteiten de geluidssituatie 
rondom de luchthaven beter kunnen evalueren. Burgers die in de nabijheid van de luchthaven 
wonen, zullen tijdens dit proces moeten worden geïnformeerd en geraadpleegd. Dit voorstel 
heeft eveneens tot doel een betere verbinding te maken tussen dit geluidsbeoordelingsproces 
en de richtlijn omgevingslawaai1, waarin bescherming wordt geboden tegen alle vormen van 
omgevingslawaai, met inbegrip van lawaai van luchtverkeer.

Conclusie

De Commissie is niet van plan dit voorstel in te trekken en zal het Europees Parlement en de 
Raad blijven steunen bij het wetgevingsproces van de goedkeuring ervan.

                                               
1 Richtlĳn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van 
omgevingslawaai (PB L 189 van 18.7.2002).


