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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1085/2007, ingediend door Axel Bandow (Duitse nationaliteit), 
over vermeende inbreuk op Richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en 
beheersing van omgevingslawaai

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Onder verwijzing naar de milieuatlas voor de stad Berlijn beweert indiener dat Richtlijn 
2002/49/EG inzake de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai wordt geschonden. Hij 
wijst erop dat de luchthaven Schönefeld niet op de geluidsbelastingkaarten is opgenomen en 
verwijst naar een artikel in de Berliner Morgenpost waarin staat dat de reden hiervoor is dat 
het volume aan luchtverkeer het Europese plafond met een aanzienlijke marge overschrijdt. 
Volgens de door indiener ingediende statistieken gaat het om 50 000 vluchten per jaar.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 maart 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008

De van toepassing zijnde communautaire wetgeving inzake de evaluatie en beheersing van 
omgevingslawaai is Richtlijn 2002/49/EG1. Deze richtlijn laat het aan de lidstaten over om 
grenswaarden vast te stellen voor lawaai, evenals andere maatregelen gericht op 
geluidsreductie. Overeenkomstig deze richtlijn dienen de lidstaten strategische 
geluidsbelastingkaarten en actieplannen op te stellen gericht op het beheersen van 
omgevingslawaai. De strategische geluidsbelastingkaarten dienden vóór 30 juni 2007 te zijn 
opgesteld en de bijbehorende actieplannen dienden, na raadpleging en deelname van het 
                                               
1 PB L 189 van 18.7.2002, blz. 12-25.
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publiek, uiterlijk 18 juli 2008 te zijn goedgekeurd. 

Naar aanleiding van het rapport dat door de verantwoordelijke Duitse instantie naar de 
Commissie werd gestuurd in 2005, werd de luchthaven Schönefeld niet aangewezen als grote 
luchthaven in de zin van de richtlijn. In verband met de indieningstermijn van 30 juni 2007, 
dienden de geluidsbelastingkaarten een overzicht te geven van de geluidssituatie in het 
voorafgaande kalenderjaar, dat wil zeggen 2006. Duitsland heeft echter nog geen 
geluidskaarten ingediend voor de Duitse luchthavens. Gezien de door indiener verstrekte 
informatie zou de luchthaven echter binnen het toepassingsgebied van de richtlijn kunnen 
vallen. Indien de vliegbewegingen van de luchthaven Schönefeld de grenswaarde in 2006 
overschreden, zoals aannemelijk lijkt, dan had voor deze luchthaven een geluidsbelastingkaart 
moeten worden ingediend. 

Conclusies

Met het oog op het bovenstaande en gezien de door indiener verstrekte informatie, is meer 
onderzoek nodig om te bepalen of mogelijk inbreuk is gepleegd op het Gemeenschapsrecht. 
De Europese Commissie heeft de lidstaten reeds verzocht actuele informatie te verstrekken 
over de geluidsbelastingkaarten om te bepalen of aan de verplichtingen van de richtlijn is 
voldaan. Tevens heeft de Commissie de verantwoordelijke Duitse instanties informeel 
verzocht informatie te versturen over deze specifieke kwestie. Zodra de gegevens beschikbaar 
zijn, zal de Commissie passende maatregelen nemen. De Commissie zal de Commissie 
verzoekschriften op de hoogte houden over het verloop van deze zaak.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 april 2009.

Volgens artikel 7, lid 1 van de richtlijn omgevingslawaai moesten de lidstaten de Commissie 
uiterlijk 30 juni 2005 meedelen welke de belangrijke wegen, spoorwegen, luchthavens en 
agglomeraties op hun grondgebied waren. 

De lidstaten moesten bovendien uiterlijk 30 juni 2007 geluidsbelastingkaarten opstellen over 
de situatie in het voorgaande jaar (2006) ten aanzien van belangrijke wegen, spoorwegen, 
luchthavens en agglomeraties. Luchthaven Schönefeld was niet opgenomen in het rapport1 dat 
werd ingediend door de Duitse autoriteiten ingevolge de vereisten van artikel 7 en artikel 10 
van Richtlijn 2002/49/EG2 inzake de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai. 

In hun antwoord aan de Commissie over deze zaak verklaarden de Duitse autoriteiten dat naar 
hun oordeel de termijn voor de opstelling van geluidsbelastingkaarten van 30 juni 2007 alleen 
van toepassing was op luchthavens die uiterlijk op 30 juni 2005 moesten worden gemeld. 
Uitgaande van de vliegtuigbewegingen zoals bepaald in de richtlijn, werd luchthaven 
Schönefeld in 2005 niet aangemerkt als belangrijke luchthaven. Daarom is er uiterlijk 30 juni 
2007 ook geen geluidsbelastingkaart opgesteld. 

Uit de officiële gegevens blijkt echter dat het aantal vliegtuigbewegingen in 2006 (evenals in 

                                               
1 Het rapport is beschikbaar op de CIRCA-website; 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/strategic_december&vm=detailed&sb=Title
2 PB L 189 van 18.07.2002, blz. 12-26.
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2005) boven de grenswaarde uitkwam. 

Op grond van artikel 7, lid 1 moeten de strategische geluidsbelastingkaarten worden 
gebaseerd op gegevens uit 2006 en om die reden is de Commissie van mening dat de 
strategische geluidsbelastingkaarten die ingevolge artikel 7, lid 1 zijn opgesteld, alle 
agglomeraties, wegen, spoorwegen en luchthavens moeten omvatten die in 2006 boven de 
grenswaarden uitkwamen. Er had derhalve uiterlijk 30 juni 2007 een geluidsbelastingkaart 
voor luchthaven Schönefeld moeten worden opgesteld.

De Commissie zal passende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de Duitse 
autoriteiten zo snel mogelijk een kaart voor luchthaven Schönefeld zullen opstellen.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 januari 2010.

Het aanvullend commentaar van de Commissie op het verzoekschrift luidt als volgt: 

De Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap zijn betrokken bij de evaluatie en 
kwaliteitsbeoordeling van de ingevolge artikel 10, lid 2 van Richtlijn 2002/49/EG in 
geluidsbelastingkaarten vervatte gegevens en van gerelateerde gegevens over blootstelling 
van de bevolking waarover uiterlijk 30 december 2007 een verslag moest worden ingediend.

De analyse van deze gegevens1 is afgerond. Er is een aantal kwesties waarover opheldering is 
gevraagd en waarvoor ontbrekende elementen moeten worden doorgegeven.

De Europese Commissie heeft de lidstaten bij officieel schrijven2 gevraagd om een toelichting 
en om het aanvullen van de ontbrekende elementen als genoemd in de bijlage bij deze brief. 
Luchthaven Schönefeld werd genoemd als element dat ontbrak in het Duitse verslag. 

De Commissie is de antwoorden van de lidstaten aan het evalueren. Indien niet wordt voldaan 
aan de vereisten van Richtlijn 2002/49/EG, kan de Commissie besluiten maatregelen te treffen 
overeenkomstig artikel 258 VWEU.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011.

Krachtens artikel 7, lid 1 van Richtlijn 2002/49/EG moeten lidstaten uiterlijk 30 juni 2007 
voor alle op hun grondgebied gelegen agglomeraties met meer dan 250 000 inwoners en alle 
belangrijke wegen waarop jaarlijks meer dan zes miljoen voertuigen passeren, belangrijke 
spoorwegen waarop jaarlijks meer dan 60 000 treinen passeren en belangrijke luchthavens, 
strategische geluidsbelastingkaarten hebben opgesteld. Een belangrijke luchthaven is volgens 
artikel 3 onder p) van de richtlijn een luchthaven waarop jaarlijks meer dan 50 000 
vliegtuigbewegingen plaatsvinden. 

De Duitse autoriteiten hebben hun geluidsbelastingkaarten gemeld bij de Commissie. De 
Commissie beoordeelt de naleving van de voorwaarden uit de richtlijn. Voor de luchthaven 
                                               
1 Verslagen die na eind februari 2009 zijn ingediend, zijn nog niet geëvalueerd.
2 De brief is op 29 juli 2009 gezonden aan de permanente vertegenwoordigingen van de lidstaten.
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Schönefeld werd echter geen geluidsbelastingkaart opgesteld, hoewel het aantal 
vliegtuigbewegingen op de luchthaven in 2006 de norm van 50 000 heeft overschreden. 

De Commissie heeft Duitland op 29 juli 2009 aangeschreven en gevraagd om verdere 
informatie over de ontbrekende gegevens in de van Duitsland ontvangen 
geluidsbelastingkaarten, inclusief de ontbrekende geluidsbelastingkaart voor de luchthaven 
Schönefeld. 

Duitsland heeft bij schrijven van 30 oktober 2009 geantwoord dat er voor de luchthaven 
Schönefeld geen geluidsbelastingkaart is opgesteld, omdat het aantal vliegtuigbewegingen op 
de luchthaven in 2004 lager dan 50 000 was. De luchthaven werd dus niet bij de Commissie 
gemeld als belangrijke luchthaven krachtens artikel 7, lid 1, alinea 2 in 2005, en viel 
dientengevolge niet onder de geluidsbelastingkaartverplichting van artikel 7, lid, alinea 1. 

Duitsland heeft verder uitgelegd dat het opstellen van een geluidsbelastingkaart voor de 
luchthaven Schönefeld niet nuttig was, omdat de luchthaven belangrijke wijzigingen 
onderging en werd getransformeerd in de nieuwe luchthaven Berlin Brandenburg, waardoor 
de op basis van de gegevens uit 2006 opgestelde geluidsbelastingkaart achterhaald zou zijn. 
Volgens de Duitse autoriteiten werd de definitieve goedkeuring voor de uitbreiding van de 
luchthaven op 20 oktober 2009 verleend. 

Op basis van de beschikbare gegevens en overeenkomstig artikel 7, lid 1, alinea 2 is ook de 
Commissie van mening dat Duitsland niet verplicht was om de luchthaven Schönefeld in 2005 
te melden omdat het aantal vliegtuigbewegingen onder de drempel lag. Maar er moet worden 
aangetekend dat alle lidstaten er voor moesten zorgen dat uiterlijk 30 juni 2007 strategische 
geluidsbelastingkaarten werden opgesteld die de situatie lieten zien van het voorafgaande 
kalenderjaar (2006). Volgens de officiële gegevens op de luchthaven Schönefeld lag het 
aantal vliegtuigbewegingen in 2006 boven de drempel.

Het feit dat belangrijke luchthavens alleen in 2005 en elke vijf jaar daarna bij de Commissie 
moesten worden gemeld, betekent niet dat de verplichting om geluidsbelastingkaarten op te 
stellen uit artikel 7, lid 1, alinea 1 alleen geldt voor luchthavens die bij de Commissie zijn 
gemeld. De Commissie is van mening dat elke luchthaven met meer dan 50 000 
vliegtuigbewegingen in 2006 onder de verplichting tot het opstellen van 
geluidsbelastingkaarten uit artikel 7, lid 1, alinea 1 valt, ongeacht of deze volgens artikel 7, lid 
1, alinea 2 wel of niet werd gemeld bij de Commissie. 

De Commissie blijft bij haar standpunt dat Duitsland door het niet opstellen van een 
geluidsbelastingkaart voor de luchthaven Schönefeld vóór juni 2007, artikelen 7, lid 1 en 
artikel 10, lid 2 van de richtlijn niet heeft nageleefd.

Ondertussen heeft Duitsland de luchthaven Schönefeld in juni 2010 gemeld als belangrijke 
luchthaven krachtens artikel 7, lid 2 van de richtlijn en aangegeven dat Duitsland een 
strategische geluidsbelastingkaart gaat opstellen in de tweede ronde voor het opstellen van de 
kaarten, die uiterlijk 30 juni 2012 afloopt.

Na verdere contacten tussen de Commissie en de Duitse autoriteiten hebben de laatste 
ingestemd met het zo spoedig mogelijk opstellen van een geluidsbelastingkaart voor de 
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luchthaven Schönefeld, in elk geval voor het eind van de zomer.

7. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 januari 2012.

Zoals overeengekomen met de diensten van de Commissie, hebben de Duitse autoriteiten een 
strategische geluidsbelastingkaart voor de luchthaven Schönefeld opgesteld op basis van de 
gegevens over 20101. De Commissie stelt zich op het standpunt dat Duitsland hiermee ten 
aanzien van vliegveld Schönefeld heeft voldaan aan de verplichtingen uit hoofde van artikel 7 
van richtlijn 2002/49/EG.

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


