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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1085/2007, ingediend door Axel Bandow (Duitse nationaliteit), 
over vermeende inbreuk op Richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en 
beheersing van omgevingslawaai

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Onder verwijzing naar de milieuatlas voor de stad Berlijn beweert indiener dat Richtlijn 
2002/49/EG inzake de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai wordt geschonden. Hij 
wijst erop dat de luchthaven Schönefeld niet op de geluidsbelastingkaarten is opgenomen en 
verwijst naar een artikel in de Berliner Morgenpost waarin staat dat de reden hiervoor is dat 
het volume aan luchtverkeer het Europese plafond met een aanzienlijke marge overschrijdt. 
Volgens de door indiener ingediende statistieken gaat het om 50 000 vluchten per jaar.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 maart 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008

Onder verwijzing naar de milieuatlas voor de stad Berlijn beweert indiener dat Richtlijn 
2002/49/EG inzake de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai wordt geschonden. Hij 
wijst erop dat de luchthaven Schönefeld niet op de geluidsbelastingkaarten is opgenomen en 
verwijst naar een artikel in de Berliner Morgenpost waarin staat dat de reden hiervoor is dat 
het volume aan luchtverkeer het Europese plafond met een aanzienlijke marge overschrijdt. 
Volgens de door indiener ingediende statistieken gaat het om 50 000 vluchten per jaar.

De van toepassing zijnde communautaire wetgeving inzake de evaluatie en beheersing van 
omgevingslawaai is Richtlijn 2002/49/EG1. Deze richtlijn laat het aan de lidstaten over om 

                                               
1 PB L 189 van 18.7.2002, blz. 12-25.
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grenswaarden vast te stellen voor lawaai, evenals andere maatregelen gericht op 
geluidsreductie. Overeenkomstig deze richtlijn dienen de lidstaten strategische 
geluidsbelastingkaarten en actieplannen op te stellen gericht op het beheersen van 
omgevingslawaai. De strategische geluidsbelastingkaarten dienden vóór 30 juni 2007 te zijn 
opgesteld en de bijbehorende actieplannen dienden, na raadpleging en deelname van het 
publiek, uiterlijk 18 juli 2008 te zijn goedgekeurd.

Naar aanleiding van het rapport dat door de verantwoordelijke Duitse instantie naar de 
Commissie werd gestuurd in 2005, werd de luchthaven Schönefeld niet aangewezen als grote 
luchthaven in de zin van de richtlijn. In verband met de indieningstermijn van 30 juni 2007, 
dienden de geluidsbelastingkaarten een overzicht te geven van de geluidssituatie in het 
voorafgaande kalenderjaar, dat wil zeggen 2006. Duitsland heeft echter nog geen 
geluidskaarten ingediend voor de Duitse luchthavens. Gezien de door indiener verstrekte 
informatie zou de luchthaven echter binnen het toepassingsgebied van de richtlijn kunnen 
vallen. Indien de vliegbewegingen van de luchthaven Schönefeld de grenswaarde in 2006 
overschreden, zoals aannemelijk lijkt, dan had voor deze luchthaven een geluidsbelastingkaart 
moeten worden ingediend.

Conclusie

Met het oog op het bovenstaande en gezien de door indiener verstrekte informatie, is meer 
onderzoek nodig om te bepalen of mogelijk inbreuk is gepleegd op het Gemeenschapsrecht. 
De Europese Commissie heeft de lidstaten reeds verzocht actuele informatie te verstrekken 
over de geluidsbelastingkaarten om te bepalen of aan de verplichtingen van de richtlijn is 
voldaan. Tevens heeft de Commissie de verantwoordelijke Duitse instanties informeel 
verzocht informatie te versturen over deze specifieke kwestie. Zodra de gegevens beschikbaar 
zijn, zal de Commissie passende maatregelen nemen. De Commissie zal de Commissie 
verzoekschriften op de hoogte houden over het verloop van deze zaak.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 april 2009.

Volgens artikel 7, lid 1 van de richtlijn omgevingslawaai moesten de lidstaten de Commissie 
uiterlijk 30 juni 2005 meedelen welke de belangrijke wegen, spoorwegen, luchthavens en 
agglomeraties op hun grondgebied waren. 

De lidstaten moesten bovendien uiterlijk 30 juni 2007 geluidsbelastingskaarten opstellen over 
de situatie in het voorgaande jaar (2006) ten aanzien van belangrijke wegen, spoorwegen, 
luchthavens en agglomeraties. Luchthaven Schönefeld was niet opgenomen in het rapport1 dat 
werd ingediend door de Duitse autoriteiten ingevolge de vereisten van artikel 7 en artikel 10 
van Richtlijn 2002/49/EG2, inzake de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai. 

In hun antwoord aan de Commissie over deze zaak verklaarden de Duitse autoriteiten dat naar 
hun oordeel de termijn voor de opstelling van geluidsbelastingskaarten van 30 juni 2007 
alleen van toepassing was op luchthavens die uiterlijk op 30 juni 2005 moesten worden 
gemeld. Uitgaande van de vliegtuigbewegingen zoals bepaald in de richtlijn, werd luchthaven 
Schönefeld in 2005 niet aangemerkt als belangrijke luchthaven. Daarom is er uiterlijk 30 juni 
                                               
1 Het rapport is beschikbaar op de CIRCA-website: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/strategic_december&vm=detailed&sb=Title.
2 PB L 189 van 18.7.2002, blz. 12-26.
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2007 ook geen geluidsbelastingskaart opgesteld. 

Uit de officiële gegevens blijkt echter dat het aantal vliegtuigbewegingen in 2006 (evenals in 
2005) boven de grenswaarde uitkwam. 

Op grond van artikel 7, lid 1 moeten de strategische geluidsbelastingskaarten worden 
gebaseerd op gegevens uit 2006 en om die reden is de Commissie van mening dat de 
strategische geluidsbelastingskaarten die ingevolge artikel 7, lid 1 zijn opgesteld, alle 
agglomeraties, wegen, spoorwegen en luchthavens moeten omvatten die in 2006 boven de 
grenswaarden uitkwamen. Er had derhalve uiterlijk 30 juni 2007 een geluidsbelastingskaart 
voor luchthaven Schönefeld moeten worden opgesteld.

De Commissie zal passende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de Duitse 
autoriteiten zo snel mogelijk een kaart voor luchthaven Schönefeld zullen opstellen.


