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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1085/2007 af Axel Bandow, tysk statsborger, om påstået
overtrædelse af direktiv 2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj

1. Sammendrag

Med henvisning til miljøatlasset for Berlin påstår andrageren, at direktiv 2002/49/EF om 
vurdering og styring af ekstern støj overtrædes. Han påpeger, at Schönefeldlufthavnen ikke er 
medtaget på støjkortene, og henviser til en artikel i Berliner Morgenpost, hvori det anføres, at 
dette skyldes, at mængden af flytrafik ganske betydeligt overstiger EU's grænser. Statistikken, 
som andrageren har fremsendt, viser over 50.000 flyvninger om året.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. marts 2008).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. oktober 2008.

"Den gældende fællesskabslovgivning om vurdering og styring af ekstern støj er direktiv 
2002/49/EF1. Dette direktiv overlader det til medlemsstaterne at fastsætte grænseværdier for 
støj og andre foranstaltninger med henblik på at nedbringe støj. I overensstemmelse med 
direktivet skal medlemsstaterne udarbejde strategiske støjkort og handlingsplaner med henblik 
på styring af ekstern støj. De strategiske støjkort skulle udarbejdes senest den 30. juni 2007, 
mens de tilsvarende handlingsplaner skulle vedtages senest den 18. juli 2008 efter høring og 
deltagelse af offentligheden.

Efter rapporten, som Kommissionen fik tilsendt fra den ansvarlige tyske myndighed i 2005, 

                                               
1 EFT 189 af 18.7.2002, s. 12-25.
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blev Schönefeldlufthavnen ikke udpeget som en større lufthavn i henhold til direktivet. Med 
hensyn til fristen for fremlæggelse af rapporten den 30. juni 2007 bør støjkort beskrive 
støjforholdet i det foregående kalenderår, dvs. 2006, selv om Tyskland stadig mangler at 
rapportere støjkort for tyske lufthavne. På baggrund af andragerens oplysninger kunne 
lufthavnen dog henhøre under direktivets anvendelsesområde. Hvis, og det ser det ud til, 
trafikken i Schönefeldlufthavnen oversteg grænsen (50.000 flyvninger) i 2006, så skulle det 
have været kortlagt.

Konklusioner

På grundlag af ovenstående og oplysningerne fra andrageren er det nødvendigt med yderligere 
undersøgelser for at påvise en potentiel overtrædelse af fællesskabslovgivningen.
Kommissionen har allerede anmodet alle medlemsstaterne om at fremsende opdaterede
oplysninger om støjkortene for at klarlægge, om forpligtelserne i direktivet overholdes.
Kommissionen har også uformelt bedt de tyske myndigheder om at sende oplysninger om 
dette specifikke emne. Når oplysningerne er tilgængelige, vil Kommissionen træffe passende 
foranstaltninger. Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender orienteret om denne sags 
udvikling."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 24. april 2009.

"I henhold til artikel 7, stk. 1, i direktivet om ekstern støj skulle medlemsstaterne senest den 
30. juni 2005 informere Kommissionen om større veje, jernbaner, lufthavne samt byområder.

Endvidere skulle medlemsstaterne senest den 30. juni 2007 udarbejde støjkort over 
situationen i det foregående kalenderår (2006) for alle større veje, jernbaner, lufthavne samt 
byområder. Schönefeldlufthavnen var ikke medtaget i den rapport1, som de tyske 
myndigheder indsendte i henhold til kravene i artikel 7 og artikel 10 i direktiv 2002/49/EF2, 
om vurdering og styring af ekstern støj.

I sit svar til Kommissionen om dette anliggende forklarede de tyske myndigheder, at de 
mente, at tidsfristen for støjkortet den 30. juni 2007 kun kan være gældende for lufthavne, 
som var underlagt kravet om underretning inden den 30. juni 2005. På baggrund af 
operationerne inden for direktivets betydning var Schönefeldlufthavnen ikke udpeget som 
større lufthavn i 2005. Der er derfor ikke udarbejdet noget støjkort i forhold til tidsfristen den 
30. juni 2007.

Officielle oplysninger viser imidlertid, at antallet af operationer i 2006 (samt i 2005) var over 
grænsen.

Det fremgår klart af artikel 7, stk. 1, at de strategiske støjkort burde være baseret på 2006-
oplysninger, og Kommissionen mener derfor, at strategiske støjkort, som udarbejdes i henhold 
til artikel 7, stk. 1, bør omfatte alle byområder, veje, jernbaner og lufthavne, som lå over 
grænsen i 2006. Der burde derfor have været udarbejdet et støjkort for Schönefeldlufthavnen 
inden tidsfristen den 30. juni 2007.

                                               
1Findes på CIRCA:
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/strategic_december&vm=detailed&sb=Title.
2 EFT 189 af 18.7.2002, s. 12-26.
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Kommissionen vil træffe passende foranstaltninger for at sikre, at de tyske myndigheder 
snarest muligt udarbejder et kort for Schönefeldlufthavnen."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 21. januar 2010.

"Kommissionens yderligere bemærkninger om andragendet er som følger:

Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur deltager i en tilsyns- og 
kvalitetskontrolproces angående de rapporterede oplysninger i henhold til artikel 10, stk. 2, i 
direktiv 2002/49/EF om støjkort og relaterede befolkningseksponeringsdata, der skulle være 
rapporteret den 30. december 2007.

Analysen af disse data1 er afsluttet, og der er en række spørgsmål, for hvilke der er anmodet 
om yderligere præcisering, og hvor manglende elementer skal rapporteres.

Kommissionen har sendt et officielt brev til medlemsstaterne2, hvori de anmodes om en 
redegørelse og om at fremlægge de manglende elementer, der er beskrevet i bilaget til dette 
brev. Schönefeldlufthavnen var opført som et manglende element i den tyske rapport.

Medlemslandenes svar vurderes for øjeblikket af Kommissionen. Enhver manglende 
opfyldelse af kravene i direktiv 2002/49/EF kan foranledige Kommissionen til at gribe ind i 
henhold til artikel 258 i TEUF."

6. Kommissionens supplerende svar (REV. III), modtaget den 6. maj 2011.

"I henhold til artikel 7, stk. 1, i direktiv 2002/49/EF skulle medlemsstaterne inden den 30. juni 
2007 udarbejde støjkort for alle byområder med over 250.000 indbyggere, større veje med 
over 6 mio. biler om året, større jernbaner med over 60.000 tog om året samt alle større 
lufthavne. En større lufthavn defineres i direktivets artikel 3, litra p), som en lufthavn med 
over 50.000 operationer om året.

De tyske myndigheder anmeldte deres støjkort til Kommissionen. Kommissionen vurderer i 
øjeblikket, om støjkortene opfylder kravene i direktivet. Der blev imidlertid ikke udarbejdet et 
støjkort for Schönefeldlufthavnen, selv om lufthavnens operationer oversteg 50.000 i 2006.

Kommissionen anmodede den 29. juli 2009 Tyskland om at fremsende de manglende 
oplysninger på de tyske støjkort, herunder det manglende støjkort for Schönefeldlufthavnen.

Tyskland svarede i brev af 30. oktober 2009, at man ikke havde udarbejdet et støjkort for 
Schönefeldlufthavnen, idet lufthavnen i 2004 havde færre end 50.000 operationer. Derfor blev 
den ikke anmeldt til Kommissionen som en større lufthavn i henhold til artikel 7, stk. 1, afsnit 
2, i 2005, hvorfor den ikke blev omfattet af støjkortforpligtelsen fastlagt i artikel 7, stk. 1, 
afsnit 1.

Tyskland forklarede endvidere, at det ikke ville have været hensigtsmæssigt at udarbejde 
støjkort for Schönefeldlufthavnen, idet lufthavnen undergik væsentlige ombygninger med 
henblik på at blive den nye Berlin-Brandenburg-lufthavn, hvilket ville have gjort støjkort 
                                               
1 Rapporter, der er tilsendt efter slutningen af februar 2009, er endnu ikke vurderet.
2 Brevet blev sendt til medlemsstaternes faste repræsentationer den 29. juli 2009.
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udarbejdet på grundlag af oplysninger fra 2006 forældet. Ifølge de tyske myndigheder blev 
udvidelsen af lufthavnen endeligt godkendt den 20. oktober 2009.

Ud fra de foreliggende oplysninger og i henhold til artikel 7, stk. 1, afsnit 2, er Kommissionen 
enig i, at Tyskland ikke var forpligtet til at anmelde Schönefeldlufthavnen i 2005, da antallet 
af operationer lå under grænsen. Det skal dog bemærkes, at alle medlemsstater var pålagt at 
udarbejde strategiske støjkort over situationen i det forudgående kalenderår (2006) senest den 
30. juni 2007. Ifølge de officielle oplysninger oversteg Schönefeldlufthavnens operationer 
grænsen i 2006.

Det forhold, at større lufthavne kun skulle anmeldes til Kommissionen i 2005 og derefter 
hvert femte år, er ikke ensbetydende med, at forpligtelsen til at udarbejde støjkort som fastsat 
i artikel 7, stk. 1, afsnit 1, kun omfatter lufthavne, der er anmeldt til Kommissionen. I 
udtalelsen fra Kommissionen er alle lufthavne med mere end 50.000 operationer i 2006 
omfattet af forpligtelsen til at udarbejde støjkort som fastlagt i artikel 7, stk. 1, afsnit 1, uanset 
om de pågældende lufthavne blev anmeldt til Kommissionen i henhold til artikel 7, stk. 1, 
afsnit 2, eller ej.

Kommissionen fastholder sin holdning om, at Tyskland ved at undlade at udarbejde et støjkort 
for Schönefeldlufthavnen inden juni 2007 ikke har overholdt direktivets artikel 7, stk. 1, samt 
artikel 10, stk. 2.

Tyskland anmeldte imidlertid Schönefeldlufthavnen som en større lufthavn i juni 2010 i 
henhold til direktivets artikel 7, stk. 2, og anførte, at Tyskland ville udarbejde et strategisk 
støjkort i anden runde af kortlægningen, som afsluttes den 30. juni 2012.

Efter yderligere brevvekslinger mellem Kommissionen og de tyske myndigheder har 
sidstnævnte accepteret at udarbejde et støjkort for Schönefeldlufthavnen hurtigst muligt, og 
under alle omstændigheder inden sommeren er ovre."

7. Kommissionens supplerende svar (REV. IV), modtaget den 27. januar 2012.

”Efter aftale med Kommissionens tjenestegrene har de tyske myndigheder fremsendt et 
strategisk støjkort på baggrund af 2010-oplysninger for Schönefeldlufthavnen1. 
Kommissionen skønner, at Tyskland har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til 
Schönefeldlufthavnen i henhold til artikel 7 i direktivet 2002/49/EF.”

                                               
1 http://www.mugv.brandenburg.de/sixcms/detail.php/5lbm1.c.122433.de


