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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1105/2007 af L.M., ungarsk statsborger, om skade, som er påført 
ham af støjforurening fra Budapest Ferihegy-lufthavnen

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at fællesskabslovgivningen om støjforurening ikke håndhæves korrekt af 
de ungarske myndigheder, idet de ikke træffer de nødvendige foranstaltninger til at 
kontrollere støjniveauet fra Budapest Ferihegy-lufthavnen eller til at kompensere de beboere, 
som er direkte berørt af denne forurening. Andrageren forklarer, at han ejer to ejendomme tæt 
ved Budapest Ferihegy-lufthavnen, hvoraf den ene er klassificeret som beliggende i 
støjbæltet, mens dette ikke er tilfældet for den anden, selv om denne også er berørt af 
støjforureningen. Andrageren mener desuden, at de foranstaltninger, som er truffet for at øge 
start- og landingsbanens kapacitet med henblik på at beskytte beboerne i andre distrikter i 
Budapest mod støj, udgør forskelsbehandling mod ham, idet de har medført mere støj 
omkring hans ejendomme. Andrageren fremfører desuden, at han ikke har modtaget 
kompensation for de skader, han har lidt på grund af støjforureningen eller de 
byggerestriktioner, som er pålagt hans ejendom som følge af dens klassificering som 
beliggende i støjbæltet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. marts 2008).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. juli 2008.

"I. Andragendet

Andrageren hævder, at fællesskabslovgivningen om støjforurening ikke håndhæves korrekt af 
de ungarske myndigheder, idet de ikke træffer de nødvendige foranstaltninger til at 
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kontrollere støjniveauet fra Budapest Ferihegy-lufthavnen eller til at kompensere de beboere, 
som er direkte berørt af denne forurening. Andrageren forklarer, at han ejer to ejendomme tæt 
ved Budapest Ferihegy-lufthavnen, hvoraf den ene er klassificeret som beliggende i 
støjbæltet, mens dette ikke er tilfældet for den anden, selv om denne også er berørt af 
støjforureningen. Andrageren mener desuden, at de foranstaltninger, som er truffet for at øge 
start- og landingsbanens kapacitet med henblik på at beskytte beboerne i andre distrikter i 
Budapest mod støj, udgør forskelsbehandling mod ham, idet de har medført mere støj 
omkring hans ejendomme. Andrageren fremfører desuden, at han ikke har modtaget 
kompensation for den skade, han har lidt på grund af støjforureningen eller de 
byggerestriktioner, som er pålagt hans ejendom som følge af dens klassificering som 
beliggende i støjbæltet.

II. Kommissionens bemærkninger

Den gældende fællesskabslovgivning om vurdering og styring af ekstern støj er direktiv 
2002/49/EF1. Direktivet 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. Der skal udarbejdes strategiske støjkort senest den 30. juni 2007, 
mens de tilsvarende handlingsplaner skal vedtages efter høring og deltagelse af offentligheden 
senest den 18. juli 2008. Ungarn har udarbejdet et støjkort for Budapest Ferihegy-lufthavnen, 
og den rapport, der blev indsendt til Kommissionen i den henseende, er offentlig tilgængelig.
Forberedelsen af en handlingsplan er i gang. Det skal dog påpeges, at de foranstaltninger, der 
er beskrevet i handlingsplanen, overlades til de kompetente nationale myndigheders skøn.

Desuden foreligger der allerede en harmoniseret EU-ramme for lufthavne i byområder.
Artikel 6, stk. 2, i direktiv 2002/30/EF2 med henblik på bestemmelser og procedurer for 
indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i Fællesskabets lufthavne udgør den retslige 
sammenhæng, som finder anvendelse for lufthavne i byområder i EU. Med den indarbejdes 
der passende foranstaltninger i EU-lovgivningen, som gør det muligt for medlemsstaterne at 
løse problemerne med støj ved lufthavnene.

III. Konklusioner

På grundlag af ovenstående og oplysningerne fra andrageren er det ikke muligt at påvise, at 
fællesskabslovgivningen er overtrådt. Alle medlemsstater, herunder Ungarn, er dog blevet 
anmodet om at indsende detaljerede og opdaterede oplysninger om gennemførelsen af de 
relevante bestemmelser inden udgangen af juli 2008 for at kontrollere, om forpligtelserne i 
direktiv 2002/49/EF, hvad angår støjkort, opfyldes. Hvis svaret fra de ungarske myndigheder 
viser, at yderligere undersøgelser er nødvendige med hensyn til Ferihegy-lufthavnen, vil der 
blive truffet passende foranstaltninger."

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

"Den gældende fællesskabslovgivning om vurdering og styring af ekstern støj er direktiv 

                                               
1 EFT L 189 af 18.7.2002, s. 12-25.
2 EFT L 85 af 28.3.2002, s. 40-46.



CM\896359DA.doc 3/3 PE411.983v04-00

DA

2002/49/EF1. Dette direktiv overlader det til medlemsstaterne at fastsætte grænseværdier for 
støj og træffe andre foranstaltninger, som har til formål at begrænse støj. Ifølge direktivet skal 
medlemsstaterne udarbejde strategiske støjkort og handlingsplaner med henblik på styring af 
ekstern støj. Der skulle udarbejdes strategiske støjkort senest den 30. juni 2007, mens de 
tilsvarende handlingsplaner skulle vedtages efter høring og deltagelse af offentligheden senest 
den 18. juli 2008. Ungarn har udarbejdet et støjkort for Budapest Ferihegy-lufthavnen, og 
rapporten er fremsendt til Kommissionen. Det er tilgængeligt for offentligheden.

Desuden foreligger der allerede en harmoniseret EU-ramme for lufthavne i byområder.
Artikel 6, stk. 2, i direktiv 2002/30/EF2 med henblik på bestemmelser og procedurer for 
indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i Fællesskabets lufthavne udgør den retlige 
sammenhæng, som finder anvendelse for lufthavne i byområder i EU. Den indfører passende 
foranstaltninger i EU-lovgivningen, som gør det muligt for medlemsstaterne at løse 
problemerne med støj ved disse lufthavne.

Ungarn fremsendte støjrapporten i henhold til artikel 10, stk. 2, i direktiv 2002/49/EF.
Ferihegy-lufthavnen var omfattet af rapporten, og efter at have undersøgt de data, der var 
fremsendt af de ungarske myndigheder, opfyldte rapporten kravene i bilag IV til førnævnte 
direktiv. Udarbejdelsen af handlingsplanen er i gang. Det bør imidlertid understreges, at de i 
handlingsplanen anførte foranstaltninger overlades til de kompetente nationale myndigheder, 
hvilket også er tilfældet med grænseværdierne for støj og foranstaltningerne til nedbringelse 
af støj.

Konklusioner

På grundlag af ovenstående og oplysningerne fra andrageren er der ingen grund til at tro, at 
der foreligger en overtrædelse af fællesskabslovgivningen."

5. Kommissionens supplerende svar (REV II), modtaget den 16. marts 2012.

I henhold til direktiv 2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj3 har Ungarn forpligtelse 
til at udarbejde en støjhandlingsplan for større lufthavne og dermed for Budapest Ferihegy-
lufthavnen. Denne plan blev stillet til rådighed for Kommissionen af de ungarske myndigheder 
den 24. maj 2011. Det fremgår af de fremsendte oplysninger, at offentligheden er blevet hørt om 
støjhandlingsplanen. De oplysninger, som de ungarske myndigheder har forelagt, er tilgængelige 
gennem Det Europæiske Miljøagenturs centrale dataarkiv4. Selve støjhandlingsplanen for 
Budapest Ferihegy-lufthavnen er tilgængelig på et nationalt websted5.

På baggrund af disse elementer, kan der ikke identificeres nogen overtrædelse af direktiv 
2002/49/EF. 

                                               
1 EFT L 189 af 18.7.2002, s. 12-25.
2 EFT L 85 af 28.3.2002, s. 40-46.
3 EFT L 189 af 18.7.2002, s. 12
4 http://cdr.eionet.europa.eu/hu/eu/noise/df7/envtdorq.
5 http://ullo.hu/wp-content/uploads/2009/10/ferihegy.intezkedesi.terv.pdf.


