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Utskottet för framställningar

17.7.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1105/2007, ingiven av L.M., ungersk medborgare, om den skada 
som han lidit på grund av bullerföroreningar till följd av verksamheten på 
flygplatsen Budapest Ferihegy

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att gemenskapslagstiftningen om bullerföroreningar inte följs ordentligt 
av de ungerska myndigheterna, eftersom de inte vidtar nödvändiga åtgärder för att kontrollera 
bullernivån vid flygplatsen Budapest Ferihegy eller för att kompensera de boende som direkt 
påverkas av detta buller. Framställaren förklarar att han äger två fastigheter i närheten av 
flygplatsen Budapest Ferihegy, varav den ena har klassificerats som belägen inom 
bullerzonen, medan den andra inte anses ligga inom denna zon, men ändå påverkas av bullret. 
Framställaren anser också att de åtgärder som har vidtagits för att öka start- och 
landningsbanans kapacitet i syfte att skydda boende i andra områden av Budapest från buller 
är diskriminerande mot honom eftersom de har lett till ytterligare buller vid hans fastigheter. 
Framställaren hävdar dessutom att han inte har kompenserats för den skada han lidit till följd 
av bullerföroreningarna eller till följd av de byggnadsrestriktioner som gäller hans fastighet 
eftersom den har klassificerats som belägen inom bullerzonen.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 18 mars 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 17 juli 2008

I. Framställningen

Framställaren hävdar att gemenskapslagstiftningen om bullerföroreningar inte efterlevs 
ordentligt av de ungerska myndigheterna, eftersom de inte vidtar nödvändiga åtgärder för att 
kontrollera bullernivån vid flygplatsen Budapest Ferihegy eller för att kompensera de boende 
som direkt påverkas av detta buller. Framställaren förklarar att han äger två fastigheter i 
närheten av flygplatsen Budapest Ferihegy, varav den ena har klassificerats som belägen inom 
bullerzonen, medan den andra inte anses ligga inom denna zon, men ändå påverkas av bullret. 
Framställaren anser också att de åtgärder som har vidtagits för att öka start- och 
landningsbanans kapacitet i syfte att skydda boende i andra områden av Budapest från buller 
är diskriminerande mot honom eftersom de har lett till ytterligare buller vid hans fastigheter. 
Framställaren hävdar dessutom att han inte har kompenserats för den skada han lidit till följd 
av bullerföroreningarna eller till följd av de byggnadsrestriktioner som gäller hans fastighet 
eftersom den har klassificerats som belägen inom bullerzonen.

II. Kommissionens kommentarer om framställningen 

Tillämplig gemenskapslagstiftning när det gäller utvärdering och hantering av buller i miljön 
är direktiv 2002/49/EG1. Enligt det direktivet är det medlemsstaterna som ska fatta beslut om 
gränsvärden för buller och andra mätvärden i syfte att minska bullret. I enlighet med detta 
direktiv måste medlemsstaterna utarbeta strategiska bullerkartor och handlingsplaner som 
syftar till att hantera miljöbuller. Strategiska bullerkartor skulle upprättas senast den 
30 juni 2007, medan motsvarande handlingsplaner ska antas efter samråd med och deltagande 
från allmänheten senast den 18 juli 2008. Ungern utarbetade en bullerkarta över flygplatsen 
Budapest Ferihegy och den rapport som skickades till kommissionen om detta är tillgänglig 
för allmänheten. Arbetet på att utarbeta handlingsplanen pågår. Det bör emellertid påpekas att 
det är de behöriga nationella myndigheten som bestämmer vilka åtgärder som ska anges i 
handlingsplanen. 

När det gäller flygplatser i städerna finns det dessutom redan en harmoniserad europeisk 
lagstiftning. Artikel 6.2 i direktiv 2002/30/EG2 om regler och förfaranden för att av bullerskäl 
införa driftsrestriktioner vid flygplatser i gemenskapen innehåller de regler som ska tillämpas 
på flygplatserna i EU:s städer. Den artikeln ger medlemsstaterna en rättslig grund för lämpliga 
åtgärder för att ta itu med bullerproblem vid flygplatserna.

III. Slutsatser 

Mot bakgrund av ovanstående och den information som lämnats av framställaren framgår det 
inte klart att gemenskapsrätten har överträtts. För att verifiera efterlevnaden av skyldigheterna 
enligt direktiv 2002/49/EG när det gäller bullerkartor har samtliga medlemsstater, däribland 
Ungern, uppmanats att lämna detaljerad och uppdaterad information om tillämpningen av 

                                               
1 EGT L 189, 18.7.2002, s. 12–25.
2 EGT L 85, 28.3.2002, s. 40–46.
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gällande bestämmelser till i slutet av juli 2008. Om svaret från den ungerska myndigheterna 
visar att ytterligare undersökningar krävs för flygplatsen Budapest Ferihegy kommer 
nödvändiga åtgärder att vidtas. 
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