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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1774/2009, ingediend door Hans Strawe (Duitse nationaliteit), 
over nachtvluchten van de luchthaven Köln/Bonn

en

Verzoekschrift 249/2010, ingediend door Klaus Zydek (Duitse nationaliteit), over 
een verzoek om de invoering van een verbod op nachtvluchten van en naar de 
luchthavens van de EU

1. Samenvatting van verzoekschrift 1774/2009

Indiener klaagt over geluidsoverlast voor omwonenden die wordt veroorzaakt door de 
nachtvluchten vanaf de luchthaven Köln/Bonn. Volgens gegevens van Eurocontrol is 
Köln/Bonn de luchthaven met de meeste vluchten in de nacht (deep night flights) hoewel de 
luchthaven niet in de top-30 van vluchten overdag voorkomt. Volgens indiener worden de 
geluidsnormen vrijwel permanent ruimschoots overschreden. Hij wijst bovendien op de 
kwalijke gevolgen van lawaai op het slaap- en rustpatroon van de omwonenden, met name 
kinderen. Hij tekent voorts protest aan tegen de voorgenomen vestiging van het logistieke 
bedrijf FedEx op de luchthaven, waardoor het aantal nachtvluchten volgens hem alleen maar 
verder zal toenemen. Daar de luchthaven geheel in handen is van publieke organen, vraagt 
indiener zich af of er sprake is geweest van illegale staatssteun bij de verstrekking door het 
luchthavenbedrijf van subsidies tot 70 miljoen euro voor de bouw van een logistiek centrum 
voor FedEx. Indiener verzoekt het Europees Parlement om een onderzoek en om een verbod 
op nachtvluchten ten minste voor de periode tussen 23.00 en 06.00 uur.

Samenvatting van verzoekschrift 0249/2010

Indiener verzoekt om de invoering van een algemeen verbod op nachtvluchten van en naar de 
luchthavens van de EU, waarbij hij met name verwijst naar de geluidshinder waaraan de 
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lokale bevolking wordt blootgesteld ten gevolge van nachtvluchten van en naar de luchthaven 
Keulen/Bonn. Volgens de door indiener toegestuurde metingen worden de geluidsnormen in 
aanzienlijke mate en permanent overschreden en verder wijst indiener op de schadelijke 
gevolgen van geluidshinder op de slaap- en rustpatronen van de omwonenden en kinderen in 
het bijzonder evenals andere aan geluidshinder gerelateerde gezondheidsproblemen. Indiener 
verzoekt derhalve het Europees Parlement om deze kwestie in behandeling te nemen en het 
recht van de Europese burgers op bescherming van hun gezondheid te verdedigen.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 1774/2009 werd op 16 maart 2010 ontvankelijk verklaard. Verzoekschrift 
0249/2010 werd op 14 juni 2010 ontvankelijk verklaard.. De Commissie is om inlichtingen 
verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 juli 2010

Milieulawaai (richtlijn 2002/49/EG)

Richtlijn 2002/49/EG1 behandelt de beoordeling en beheersing van lawaai in het milieu. De 
richtlijn stelt geen grenswaarden op EU-niveau vast, maar laat het aan de lidstaten over dat te 
doen; hetzelfde geldt voor andere lawaaireductiemaatregelen. Volgens de richtlijn moeten de 
lidstaten strategische geluidsbelastingkaarten en actieplannen opstellen die zijn gericht op het 
beheersen van omgevingslawaai. Strategische geluidsbelastingkaarten moesten vóór 30 juni 
2007 worden opgesteld, terwijl corresponderende actieplannen na raadpleging en participatie 
van het publiek vóór 18 juli 2008 moesten worden ontwikkeld. Wat de luchthaven Köln/Bonn 
betreft, heeft Duitsland zowel het rapport over de geluidsbelastingkaarten, als 
corresponderende actieplannen opgesteld en ingeleverd, en deze zijn ook beschikbaar voor het 
publiek2.

Beperking van het aantal vliegbewegingen op communautaire luchthavens (richtlijn 
2002/30/EG)

Daarnaast behelst richtlijn 2002/30/EG3 de vaststelling van een geharmoniseerd Europees 
kader voor de uitvoering van exploitatiebeperkingen in verband met het beheer van lawaai op 
Europese luchthavens met meer dan 50 000 vliegbewegingen per jaar.

Wat het publiek eigendom van de luchthaven betreft, hecht de Commissie eraan erop te 
wijzen dat publiek eigendom op zichzelf geen inbreuk op de bepalingen van het VWEU 
vormt. Artikel 345 VWEU waarborgt neutraliteit wat betreft de door de lidstaten gekozen 
eigendomsstatus. Het staat de lidstaten vrij commerciële activiteiten te ontplooien en 
investeringen te doen, op voorwaarde dat de Europese regels en, in het bijzonder, de 
mededingingswetgeving, worden gerespecteerd. 

Het staat managers van luchthavens vrij commerciële regelingen te treffen. Alleen in het 
geval dat deze commerciële activiteiten niet aanvaardbaar zouden zijn voor een particuliere 
                                               
1 PB L 189 van 18.7.2002, blz. 12-25.
2 http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/noise.
3 PB L 85, 28.3.2002, blz. 40-46.
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exploitant die onder normale marktvoorwaarden opereert, bijvoorbeeld wanneer diensten 
worden verkocht onder de marktprijs of wanneer investeringen worden gedaan zonder dat 
daarvoor een rendement wordt verlangd, zou dit op steun neerkomen. Wanneer managers van 
luchthavens zich gedragen als elke andere speler zou doen (met name wat betreft het streven 
naar het maken van winst met de desbetreffende activiteiten), is er geen sprake van steun. De 
Commissie beschikt niet over elementen die doen vermoeden dat de bouw van een 
logistiekcentrum door de luchtaven Köln een inbreuk vormt op het investeerdersbeginsel van 
de markteconomie. Indien indiener over dergelijke elementen beschikt, moet hij deze
overleggen aan de Commissie verzoekschriften.

Dit in overweging nemend en gezien de door indiener verstrekte gegevens, kan geen 
overtreding van EU-wetgeving worden vastgesteld. De beoordeling van de rapporten over de 
actieplannen zoals ingediend door de lidstaten overeenkomstig artikel 10, lid 2, van richtlijn 
2002/49/EG is nog niet afgerond. Indien bij deze beoordeling vast zou komen te staan dat 
méér onderzoek nodig is ten aanzien van de actieplannen van de luchthaven Köln/Bonn, of 
dat niet aan de voorwaarden in de EU-wetgeving is voldaan, kunnen passende maatregelen 
worden genomen. Daarnaast kan het zijn dat burgers individuele rechten hebben voor 
nationale rechtbanken om te vragen dat nationale grenswaarden voor lawaai worden 
gerespecteerd. 


