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 MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 125/2008, ingediend door Rita en Ortwin Uhl (Duitse 
nationaliteit), over het feit dat de autoriteiten niet optreden tegen het lawaai 
van het vliegverkeer rond de landingsbaan van Speyer

1. Samenvatting van het verzoekschrift

 Indieners klagen over het feit dat de autoriteiten van Rijnland-Palts niets doen aan het lawaai 
dat dag en nacht wordt veroorzaakt door vliegtuigen op de landingsbaan van Speyer. Ook de 
kathedraal van Speyer, die tot het werelderfgoed behoort, loopt gevaar. En toch hebben de 
autoriteiten niet kunnen vaststellen dat er een overtreding is begaan; anderzijds laten ze in het 
weekend het toezicht over aan onbetaalde vrijwilligers van de vliegvereniging. Indieners zijn 
van mening dat hun grondrechten worden geschonden. Ze hebben zich in het kader van een 
burgerinitiatief tot de Europese Commissie gewend.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 juni 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

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

I. Het verzoekschrift 

De indieners klagen over het feit dat de autoriteiten van Rijnland-Palts niets doen aan het 
lawaai dat dag en nacht wordt veroorzaakt door vliegtuigen op de landingsbaan van Speyer. 
Ook de kathedraal van Speyer, die tot het werelderfgoed behoort, is in gevaar. En toch hebben 
de autoriteiten niet kunnen vaststellen dat er een overtreding is begaan; anderzijds laten ze in 
het weekend het toezicht over aan onbetaalde vrijwilligers van de vliegvereniging. 
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De indieners zijn van mening dat hun grondrechten worden geschonden. Ze hebben zich in 
het kader van een burgerinitiatief tot de Europese Commissie gewend.

II.  Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

De communautaire wetgeving inzake de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai die 
van toepassing is, is Richtlijn 2002/49/EG1. Deze richtlijn geeft lidstaten bevoegdheid om te 
beslissen over de grenswaarden voor lawaai en andere maatregelen die het lawaai moeten 
reduceren. In overeenstemming met de richtlijn moeten lidstaten het lawaai strategisch in 
kaart brengen en actieplannen opstellen die het omgevingslawaai moeten beheersen voor 
agglomeraties met meer dan 250 000 inwoners en voor alle grote luchthavens. De strategische 
geluidskaarten moesten voor 30 juni 2007 klaar zijn terwijl de corresponderende actieplannen 
na raadpleging en deelname van het publiek tegen 18 juli 2008 goedgekeurd moesten zijn.

Volgens Richtlijn 2002/49/EG is een “grote luchthaven” een burgerlijke luchthaven, 
aangewezen door de lidstaat, met meer dan 50 000 bewegingen per dag (elke keer als een 
vliegtuig opstijgt of landt is een beweging), met uitzondering van trainingsvluchten met lichte 
vliegtuigen. 

De Duitse autoriteiten hebben de Europese Commissie op de hoogte gesteld van het feit dat de 
luchthaven van Speyer geen grote luchthaven is en dat er door de grootte van Speyer (50 000 
inwoners) geen kennisgevingsverplichtingen zijn betreffende de geluidskaarten onder 
Richtlijn 2002/49/EG. 

III.   Conclusies

In het licht van het bovenstaande en de informatie verkregen van de indiener is er geen bewijs 
dat de communautaire wetgeving overtreden wordt.

                                               
1 PB L 189, 18.7.2002, blz. 12-25
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