
CM\810818DA.doc PE376.485v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

25.3.2010

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0283/2005 af Horst Hinspeter, tysk statsborger, om støjforurening og 
risiko for uheld i et boligområde som følge af en landingsbane til lette fly

1. Sammendrag

Andrageren protesterer over det uacceptabelt høje støjniveau, der hidrører fra en landingsbane 
til lette fly, der ligger i umiddelbar nærhed af hans hjem. Han angiver, at støjen fra flyene er 
taget til med årene, og at start- og landingsbanerne ligger alt for tæt på det nærliggende 
boligområde. Derudover overholdes reglerne om begrænset flyvning om eftermiddagen, 
natten og søndagen ikke, og piloterne flyver regelmæssigt lavere end minimumshøjden, 
hvilket ikke blot giver støjforurening, men også indebærer en alvorlig risiko for de lokale 
beboere fra lavtgående fly.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. august 2005).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 3. juli 2006.

"I. Andragendet

Andrageren protesterer over det uacceptabelt høje støjniveau, der hidrører fra en landingsbane til 
lette fly, der ligger i umiddelbar nærhed af hans hjem. Han angiver, at støjen fra flyene er taget til 
med årene, og at start- og landingsbanerne ligger alt for tæt på det nærliggende boligområde.
Derudover overholdes reglerne om begrænset flyvning om eftermiddagen, natten og søndagen 
ikke, og piloterne flyver regelmæssigt lavere end minimumshøjden, hvilket ikke blot giver 
støjforurening, men også indebærer en alvorlig risiko for de lokale beboere fra lavtgående fly.
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II. Kommissionens bemærkninger

Ifølge fællesskabsdirektivet om vurdering og styring af ekstern støj (direktiv 2002/49/EF af 25. 
juni 2002, EFT L 189 af 18.7.2002, s. 12-25) skal der udarbejdes støjkort og handlingsplaner 
med henblik på at forebygge eller reducere udsættelsen for ekstern støj og beskytte stille områder 
i henhold til nedenstående tidsplan.

Støj fra flytrafik falder ind under denne lovgivning. Støjen skal kortlægges, og der skal 
udarbejdes handlingsplaner, såfremt en af følgende betingelser er opfyldt:
- Støjen hidrører fra aktiviteterne i en civil lufthavn, udpeget af medlemsstaten, med mere 

end 50.000 operationer om året, dog ikke medregnet træningsoperationer med små fly 
- Støjen hidrører fra flytrafik og berører byområder med en befolkning på over 100.000 

indbyggere, udpeget af medlemsstaten i overensstemmelse med ovenstående lovgivning.

Der skal udarbejdes støjkort og handlingsplaner for civile lufthavne med over 50.000 operationer 
om året og byområder med over 250.000 indbyggere inden 30. juni 2007 (støjkort) og 18. juli 
2008 (handlingsplaner). Der skal udarbejdes støjkort og handlingsplaner for flytrafik, der berører 
byområder med over 100.000 indbyggere inden henholdsvis 30. juni 2012 og 18. juli 2013.

Det skal imidlertid bemærkes, at det alene er medlemsstatens ansvar at definere de værdier for 
eksterne støjgrænser, der skal danne udgangspunkt for gennemførelsen af 
støjstyringsforanstaltningerne. Ligeledes påhviler valget af foranstaltninger til styring af ekstern 
støj de myndigheder, der er udpeget af medlemsstaterne til at udarbejde handlingsplanerne.

III. Konklusioner

Der kan i håndhævelsen af ovenstående fællesskabsdirektiv findes løsninger til begrænsning af 
udsættelsen for den nævnte støj, for så vidt som det foreliggende tilfælde opfylder ovenstående 
betingelser.

Sagen, som den fremstilles af andrager, er dog ikke en overtrædelse af 
fællesskabslovgivningen, idet de frister, som er fastlagt i direktivet for udarbejdelsen af 
støjkort og handlingsplaner, endnu ikke er udløbet. Desuden påhviler det medlemsstaten eller 
de af medlemsstaten udpegede myndigheder at fastlægge de gældende grænseværdier for 
støjniveauet og vælge de relevante støjbegrænsende foranstaltninger."

4. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Andrageren har indsendt en betydelig mængde supplerende oplysninger, som Kommissionen 
har undersøgt. Den gældende fællesskabslovgivning om vurdering og styring af ekstern støj er 
direktiv 2002/49/EF1. Ifølge dette direktiv overlades det til medlemsstaterne at fastsætte
grænseværdier for støj og træffe andre foranstaltninger, som har til formål at begrænse støj. 
Der fastsættes ikke støjgrænser på EU-plan i direktivet.

Ifølge direktivet skal medlemsstaterne udarbejde strategiske støjkort for større lufthavne på 
deres område. En større lufthavn betyder en civil lufthavn, udpeget af medlemsstaten, med 

                                               
1 EFT L 189 af 18.7.2002, s. 12-25.
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mere end 50.000 operationer om året, dog ikke medregnet rene træningsoperationer med små 
fly.

På baggrund af ovenstående falder andragendet ikke ind under direktiv 2002/49/EF om 
vurdering og styring af ekstern støj og er derfor et nationalt anliggende."


