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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1774/2009 af Hans Strawe, tysk statsborger, om natflyvninger fra 
lufthavnen Köln/Bonn

og

Andragende 0249/2010 af Klaus Zydek, tysk statsborger, om anmodning om 
forbud mod natlig flytrafik til og fra EU's lufthavne

1. Sammendrag af andragende 1774/2009

Andrageren klager over støjgener for de omkringboende som følge af natflyvninger fra 
lufthavnen Köln/Bonn. I henhold til oplysninger fra Eurocontrol er Köln/Bonn den lufthavn, 
der har flest natflyvninger (deep night flights), mens lufthavnen ikke er blandt de 30, der har 
flest dagflyvninger. Ifølge andrageren overskrides støjnormerne betydeligt og permanent. Han 
henviser endvidere til de skadelige følger af støj på de omkringboendes og især børns søvn-
og hvilemønster. Endvidere protesterer han imod planerne om at logistikvirksomheden FedEx 
får fast base i lufthavnen, hvilket ifølge ham vil betyde, at antallet af natflyvninger blot vil 
stige yderligere. Da lufthavnen helt ejes af det offentlige, spørger andrageren, om der har 
været tale om ulovlig statsstøtte, da lufthavnen støttede bygningen af et logistikcentrum til 
FedEx med indtil 70 mio. euro. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om en undersøgelse 
og om et forbud imod natflyvninger, i det mindste i perioden mellem kl. 23.00 og kl. 06.00.

Sammendrag af andragende 0249/2010

Andrageren anmoder om indførelse af et generelt forbud mod natlig flytrafik til og fra EU's 
lufthavne, idet han navnlig henviser til de støjgener, lokalbefolkningen er udsat for som følge 
af den natlige flytrafik til og fra lufthavnen Köln/Bonn. Ifølge de af andrageren fremsendte 
målinger overskrides støjnormerne betydeligt og permanent, og han henviser endvidere til de 
skadelige følger af støj på de omkringboendes og især børns søvn- og hvilemønster samt 
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andre støjrelaterede helbredsskader. Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at 
tage dette spørgsmål op og forsvare de europæiske borgeres ret til sundhedsmæssig 
beskyttelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 1774/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. marts 2010). 
Andragende 0249/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. juni 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 12. juli 2010.

Ekstern støj (direktiv 2002/49/EF)

Direktiv 2002/49/EF1 vedrører evaluering og styring af ekstern støj. Direktivet fastsætter ikke 
nogen grænseværdier på EU-plan, men overlader det til medlemsstaterne at træffe sådanne 
beslutninger såvel som andre foranstaltninger til begrænsning af støj. Ifølge direktivet skal 
medlemsstaterne udarbejde strategiske støjkort og handlingsplaner med henblik på forvaltning 
af den eksterne støj. De strategiske støjkort skulle udarbejdes senest den 30. juni 2007, mens 
de tilsvarende handlingsplaner skulle vedtages senest den 18. juli 2008 efter en høring og 
deltagelse af offentligheden.   Tyskland har udarbejdet og fremsendt både rapporten om 
støjkortene og de tilsvarende handlingsplaner vedrørende lufthavnen Köln/Bonn, og 
rapporterne er stillet til rådighed for offentligheden2. 

Trafikbegrænsning i Fællesskabets lufthavne (direktiv 2002/30/EF) 

Endvidere etablerer direktiv 2002/30/EF3 en harmoniseret europæisk ramme for 
implementering af driftsrestriktioner med henblik på støjstyring i europæiske lufthavne med 
over 50.000 flyvninger om året.

Hvad angår det forhold, at lufthavnens ejes af det offentlige, ønsker Kommissionen at påpege, 
at offentligt ejerskab ikke i sig selv udgør en overtrædelse af EUF-traktatens bestemmelser.  
Artikel 345 i EUF-traktaten sikrer neutralitet for den ejerskabsordning, som medlemsstaterne 
har valgt. Medlemsstaterne kan frit gennemføre kommercielle aktiviteter og foretage 
investeringer, forudsat at EU-reglerne, og navnlig konkurrencelovgivningen, respekteres. 

Lufthavnsdirektører kan frit indgå kommercielle aftaler. Kun i tilfælde af at disse 
kommercielle aftaler ikke er rimelige over for en privat investor, der opererer på normale 
markedsvilkår, f.eks. hvis der sælges tjenesteydelser under markedsprisen, eller hvis der 
foretages investeringer uden at få noget udbytte af disse investeringer, ville der være tale om 
statsstøtte.    Når lufthavnsdirektører handler, som enhver anden aktør ville have gjort 
(navnlig når det drejer sig om at tjene penge på deres markedsaktiviteter), er der ikke tale om 
statsstøtte. Kommissionen har ingen oplysninger, der tyder på, at opførelsen af logistikcentret 
ved Kölns lufthavn er i strid med det markedsøkonomiske investorprincip.  Skulle andrageren 
være i besiddelse af sådanne oplysninger, bør han videregive dem til Udvalget for 
                                               
1 EFT L 189 af 18.7.2002, s. 12-25.
2 http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/noise
3 EFT L 85 af 28.3.2002, s. 40-46.
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Andragender.  

På baggrund af ovenstående og de oplysninger, som andragerne har fremlagt, er det ikke 
muligt at påvise en overtrædelse af EU-lovgivningen.   Evalueringen af de rapporter om 
handlingsplaner, som medlemsstaterne har fremsendt i henhold til artikel 10, stk. 2, i direktiv 
2002/49/EF, er stadig i gang. Skulle den færdige evaluering vise, at yderligere undersøgelser 
vedrørende lufthavnen Köln/Bonn er nødvendige, eller at EU-lovgivningens betingelser ikke 
er opfyldt, kan der træffes passende foranstaltninger.    Endvidere kan borgere ved de 
nationale domstole have en individuel ret til at anmode om, at nationale grænseværdier for 
støj bliver respekteret.    


