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Utskottet för framställningar

24.4.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1085/2007, ingiven av Axel Bandow (tysk medborgare), om 
påstådd kränkning av direktiv 2002/49/EG om bedömning och hantering av 
omgivningsbuller

1. Sammanfattning av framställningen

Med hänvisning till staden Berlins miljöatlas hävdar framställaren att direktiv 2002/49/EG om 
bedömning och hantering av omgivningsbuller inte följs. Framställaren påpekar att 
Schönefelds flygplats inte finns med på bullerkartorna och hänvisar till en artikel i tidningen 
Berliner Morgenpost i vilken det anges att detta beror på att flygtrafikvolymen klart överstiger 
EU:s gränsvärde. Enligt den statistik som framställaren har översänt skulle det röra sig om 
över 50 000 flyg om året.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 14 mars 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen). 

3. Kommissionens svar, mottaget den 21 oktober 2008

Med hänvisning till staden Berlins miljöatlas hävdar framställaren att direktiv 2002/49/EG om 
bedömning och hantering av omgivningsbuller inte följs. Framställaren påpekar att 
Schönefelds flygplats inte finns med på bullerkartorna och hänvisar till en artikel i tidningen 
Berliner Morgenpost i vilken det anges att detta beror på att flygtrafikvolymen klart överstiger 
EU:s gränsvärde. Enligt den statistik som framställaren har översänt skulle det röra sig om 
över 50 000 flyg om året. 

Tillämplig gemensam lagstiftning när det gäller uppskattning och hantering av buller i 
omgivningen återfinns i direktiv 2002/49/EG1. Enligt direktivet ankommer det på 
                                               
1 EGT L 189, 18.7.2002, s. 12–25.
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medlemsstaterna att besluta om gränsvärden för buller och andra åtgärder för att minska 
buller. Enligt direktivet ska medlemsstaterna ta fram strategiska bullerkartor och 
åtgärdsplaner för att hantera omgivande buller. Strategiska bullerkartor ska ha tagits fram före 
den 30 juni 2007 medan tillhörande åtgärdsplaner ska ha antagits efter samråd och samarbete 
med allmänheten före den 18 juli 2008. 

Enligt en rapport som ansvarig tysk myndighet skickade till kommissionen 2005 är inte 
Schönefelds flygplats en större flygplats i den bemärkelse som anges i direktivet. När det 
gäller bullerkartor som skulle lämnas in före den 30 juni 2007 ska de redogöra för föregående 
kalenderårs bullersituation, det vill säga 2006, men Tyskland har fortfarande inte inkommit 
med bullerkartor för de tyska flygplatserna. Med tanke på framställarens upplysningar kan 
dock flygplatsen omfattas av direktivet. Om antalet flygningar till och från Schönefelds 
flygplats översteg tröskeln (50 000 flygningar) under 2006, vilket verkar ha varit fallet, borde 
den ha förts in på kartan. 

Slutsatser

Mot bakgrund av dessa faktorer och framställarens upplysningar, krävs ytterligare 
undersökningar för att fastställa om det kan vara fråga om en kränkning av den gemensamma 
lagstiftningen. Europeiska kommissionen har redan uppmanat samtliga medlemsstater att 
lämna in aktuella upplysningar om bullerkartorna för att kontrollera att skyldigheterna enligt 
direktivet uppfyllts. Dessutom har kommissionen gett ansvariga tyska myndigheter en 
informell uppmaning att inkomma med upplysningar i ärendet. När informationen finns 
tillgänglig kommer kommissionen att vidta lämpliga åtgärder. Kommissionen kommer att 
informera utskottet för framställningar om hur ärendet utvecklar sig.

4. Kommissionens svar, mottaget den 24 april 2009

Enligt artikel 7.1 i direktivet om omgivningsbuller skulle medlemsstaterna underrätta
kommissionen om sina större vägar, järnvägar, flygplatser och tätorter senast 
den 30 juni 2005.

Dessutom skulle medlemsstaterna senast den 30 juni 2007 ta fram bullerkartor med 
utgångspunkt från föregående års situation (2006) när det gällde större vägar, järnvägar, 
flygplatser och tätorter. Schönefelds flygplats ingick inte i den rapport1 som översändes av
de tyska myndigheterna i enlighet med kraven i artikel 7 och artikel 10 i direktiv 2002/49/EG2

om bedömning och hantering av omgivningsbuller.

I sitt svar till kommissionen i ärendet förklarade Tyskland att tidsfristen för kartläggningen 
den 30 juni 2007 endast kan tillämpas på de flygplatser som var föremål för den obligatoriska 
underrättelsen som skulle lämnas in senast den 30 juni 2005. På grundval av 
flygtrafikvolymen i direktivets mening betecknades Schönefelds flygplats inte som en större 
flygplats 2005. Därför har en bullerkarta inte tagits fram med anknytning till tidsfristen 
den 30 juni 2007.

                                               
1 Rapporten finns tillgänglig på Circas webbplats; 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/strategic_december&vm=detailed&sb=Title
2 EGT L 189, 18.7.2002, s. 12–26.
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De offentliga uppgifterna visar dock att flygtrafikvolymen låg över gränsvärdet 2006 
(liksom 2005).

Det framgår av artikel 7.1 att strategiska bullerkartor ska vara grundade på uppgifter 
från 2006, och därför anser kommissionen att de strategiska bullerkartor som tas fram enligt 
artikel 7.1 bör omfatta alla tätorter, vägar, järnvägar och flygplatser som låg över 
gränsvärdena 2006. Därför borde en bullerkarta för Schönefelds flygplats ha tagits fram före 
tidsfristen den 30 juni 2007.

Kommissionen kommer att vidta lämpliga åtgärder för att se till att de tyska myndigheterna 
tar fram en karta för Schönefelds flygplats så fort som möjligt.


