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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1105/2007, ingediend door de heer L.M. (Hongaarse 
nationaliteit), over de schade die hij heeft geleden door geluidshinder van de 
bedrijvigheid op luchthaven Ferihegy in Boedapest

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verklaart dat de Hongaarse autoriteiten de EG-wetgeving inzake geluidshinder op 
onjuiste wijze toepast, daar zij niet de juiste maatregelen nemen om het geluidsniveau van de 
bedrijvigheid op luchthaven Ferihegy (Boedapest) te beheersen noch om de inwoners op wie 
de hinder direct effect heeft, tegemoet te komen. Indiener legt uit dat hij vlakbij de luchthaven 
Ferihegy twee onroerende goederen bezit, waarvan één zich binnen de geluidszone bevindt en 
één erbuiten, waar echter ook sprake is van geluidshinder. Indiener is bovendien van mening 
dat de maatregelen om de capaciteit van de start- en landingsbanen te vergoten teneinde de 
inwoners van andere districten van Boedapest tegen geluidshinder te beschermen, hem 
discrimineren, daar ze hebben geleid tot meer geluidshinder voor zijn onroerende goederen. 
Indiener is tevens van mening dat hij niet gecompenseerd is voor de schade die hij heeft 
geleden door geluidshinder en door de bouwbeperkingen op zijn onroerend goed als gevolg 
van de classificatie binnen de geluidszone.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 maart 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 juli 2008

I.   Het verzoekschrift

Indiener verklaart dat de Hongaarse autoriteiten de EG-wetgeving inzake geluidshinder op 
onjuiste wijze toepassen, daar zij niet de juiste maatregelen nemen om het geluidsniveau van 
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de bedrijvigheid op luchthaven Ferihegy (Boedapest) te beheersen noch om de inwoners op 
wie de hinder direct effect heeft, tegemoet te komen. Indiener legt uit dat hij vlakbij de 
luchthaven Ferihegy twee onroerende goederen bezit, waarvan één zich binnen de 
geluidszone bevindt en één erbuiten, waar echter ook sprake is van geluidshinder. Indiener is 
bovendien van mening dat de maatregelen om de capaciteit van de start- en landingsbanen te 
vergroten teneinde de inwoners van andere districten van Boedapest tegen geluidshinder te 
beschermen, hem discrimineren, daar ze hebben geleid tot meer geluidshinder voor zijn 
onroerende goederen. Indiener is tevens van mening dat hij niet gecompenseerd is voor de 
schade die hij heeft geleden door geluidshinder en door de bouwbeperkingen op zijn 
onroerend goed als gevolg van de classificatie binnen de geluidszone.

II.   Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift 

De toepasselijke communautaire wetgeving met betrekking tot de beoordeling en beheersing 
van omgevingslawaai is Richtlijn 2002/49/EG1. Deze richtlijn laat het aan het oordeel van de 
lidstaten over om te besluiten over de grenswaarden voor geluid en de andere maatregelen om 
geluid te reduceren. In overeenstemming met de richtlijn moeten lidstaten strategische 
geluidsbelastingkaarten en actieplannen opstellen die gericht zijn op de beheersing van 
omgevingslawaai. Strategische geluidsbelastingkaarten moesten vóór 30 juni 2007 worden 
opgesteld, terwijl de overeenkomstige actieplannen vóór 18 juli 2008 moeten worden 
aangenomen na raadpleging en inspraak van het publiek. Hongarije heeft een 
geluidsbelastingkaart opgesteld met betrekking tot luchthaven Ferihegy in Boedapest en het 
verslag dat daarover aan de Commissie is gestuurd, is beschikbaar voor het publiek. Het 
actieplan wordt momenteel voorbereid. Er moet echter op worden gewezen dat de 
maatregelen die in het actieplan staan, ter beoordeling van de bevoegde nationale autoriteit 
zijn.

Bovendien bestaat er voor grootstedelijke luchthavens al een geharmoniseerd Europees kader. 
Artikel 6, lid 2, van Richtlijn 2002/30/EG2 betreffende de vaststelling van regels en 
procedures met betrekking tot de invoering van geluidgerelateerde exploitatiebeperkingen op 
luchthavens in de Gemeenschap vormt het wettelijk kader dat van toepassing is op 
grootstedelijke luchthavens in de Europese Unie. Het introduceert in de communautaire 
regelgeving passende maatregelen die het voor lidstaten mogelijk maken geluidsproblemen op 
luchthavens aan te pakken.

III.   Conclusies 

Gezien het bovenstaande en de informatie die de indiener heeft gegeven, is het niet duidelijk 
dat de communautaire regelgeving is geschonden. Om echter na te gaan of de verplichtingen 
krachtens Richtlijn 2002/49/EG met betrekking tot geluidsbelastingkaarten worden nageleefd, 
zijn alle lidstaten, met inbegrip van Hongarije, gevraagd om vóór eind juli 2008 gedetailleerde 
en actuele informatie te verschaffen over de tenuitvoerlegging van de relevante bepalingen. 
Als uit het antwoord van de Hongaarse autoriteiten blijkt dat verder onderzoek met betrekking 
tot luchthaven Ferihegy nodig is, zal gepaste actie worden ondernomen.

                                               
1 Agenda L 189 van 18.7.2002, blz. 12-25.
2 PB L 85 van 28.3.2002, blz. 40–46.
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