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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0125/2008 af Rita og Ortwin Uhl, tyske statsborgere, om 
myndighedernes manglende håndtering af flystøj i nærheden af Speyer-
landingspladsen

1. Sammendrag

Andragerne klager over, at myndighederne i Rheinland-Pfalz ikke har gjort noget ved den 
flystøj, der i døgnets 24 timer kommer fra Speyer-landingspladsen. Katedralen i Speyer, som 
er en del af verdens kulturarv, er også i fare. Myndighederne har imidlertid ikke kunnet 
konstatere nogen overtrædelser, men om weekenden lader myndighederne frivillige fra 
flyveklubberne holde opsyn med pladsen. Andragerne mener, at deres grundlæggende 
rettigheder er blevet tilsidesat. De har indgivet et borgerinitiativ til Europa-Kommissionen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. juni 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

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

"I. Andragendet

Andragerne klager over, at myndighederne i Rheinland-Pfalz ikke har gjort noget ved den 
flystøj, der i døgnets 24 timer kommer fra Speyer-landingspladsen. Katedralen i Speyer, som 
er en del af verdens kulturarv, er også i fare. Myndighederne har imidlertid ikke kunnet 
konstatere nogen overtrædelser, selv om det er værd at bemærke, at de i weekenden lader 
frivillige fra flyveklubberne holde opsyn med pladsen.

Andragerne mener, at deres grundlæggende rettigheder er blevet tilsidesat. De har indgivet et 
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borgerinitiativ til Europa-Kommissionen.

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 henhold til direktivet skal 
medlemsstaterne udforme strategiske støjkort og udarbejde handlingsplaner med henblik på 
styring af ekstern støj for byområder med over 250.000 indbyggere og alle større lufthavne.
Strategiske støjkort skal udarbejdes senest den 30. juni 2007, mens de tilsvarende 
handlingsplaner skulle vedtages senest den 18. juli 2008 efter høring og deltagelse af 
offentligheden.

I henhold til direktiv 2002/49/EF er en "større lufthavn" en civil lufthavn, udpeget af 
medlemsstaten, med mere end 50.000 operationer om året (en operation er en start eller en 
landing), dog ikke medregnet træningsoperationer med små fly.

De tyske myndigheder har oplyst Kommissionen, at Speyer-lufthavnen ikke er en større 
lufthavn, og på grund af Speyers størrelse (50.000 indbyggere) er der ikke nogen 
rapporteringsforpligtelser med hensyn til de støjkort, der kræves i medfør af direktiv 
2002/49/EF.

III.   Konklusioner

På grundlag af ovenstående og oplysningerne fra andrageren er det ikke muligt at påvise, at 
fællesskabslovgivningen er overtrådt. "

                                               
1 EFT L 189 af 18.7.2002, s. 12-25.
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