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Utskottet för framställningar

21.10.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0125/2008, ingiven av Rita och Ortwin Uhl (tyska medborgare), om 
myndigheternas underlåtenhet att ta itu med flygplansbuller kring Speyerflygfältet

1. Sammanfattning av framställningen

Framställarna klagar över att myndigheterna i Rheinland-Pfalz inte tar itu med det buller som
flygplanen orsakar dygnet runt vid Speyerflygfältet. Dessutom utsätts världskulturarvet 
Speyerkatedralen för risker. Ändå har myndigheterna inte kunnat fastställa att något brott har 
begåtts. Samtidigt låter de obetalda frivilliga från flygklubbar sköta övervakningen på 
helgerna. Framställarna anser att deras grundläggande rättigheter kränks. De har vänt sig till 
Europeiska kommissionen med ett medborgarinitiativ.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 27 juni 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 21 oktober 2008

I. Framställningen 

Framställarna klagar över att myndigheterna i Rheinland-Pfalz inte tar itu det buller som 
flygplanen orsakar dygnet runt vid Speyerflygfältet. Dessutom utsätts världskulturarvet 
Speyerkatedralen för risker. Ändå har myndigheterna inte kunnat fastställa att något brott har 
begåtts. Samtidigt låter de obetalda frivilliga från flygklubbar sköta övervakningen på 
helgerna.

Framställarna anser att deras grundläggande rättigheter kränks. De har vänt sig till Europeiska 
kommissionen med ett medborgarinitiativ.
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II. Kommissionens kommentarer till framställningen

Tillämplig gemenskapslagstiftning för bedömning och hantering av omgivningsbuller är 
direktiv 2002/49/EG1. Enligt direktivet är det medlemsstaternas sak att besluta om 
gränsvärden för buller och andra åtgärder för att minska buller. I enlighet med direktivet 
måste medlemsstaterna utarbeta strategiska bullerkartor och handlingsplaner för att hantera 
omgivningsbullret i tätorter med mer än 250 000 invånare och för alla större flygplatser. 
Strategiska bullerkartor måste utarbetas före den 30 juni 2007. Innan motsvarande 
handlingsplaner kan antas krävs samråd med allmänheten och allmänhetens deltagande. 
Handlingsplanerna ska vara klara senast den 18 juli 2008.

Enligt direktiv 2002/49/EG avses med ”större flygplats” en av medlemsstaterna angiven 
flygplats med en trafiktäthet på mer än 50 000 starter eller landningar per år, med undantag av 
starter och landningar som utförs enbart för övningsändamål med lätta flygplan.

De tyska myndigheterna har informerat Europeiska kommissionen om att Speyerflygfältet 
inte är någon större flygplats och att det på grund av orten Speyers storlek (50 000 invånare) 
inte föreligger några skyldigheter att utarbeta bullerkartor enligt direktiv 2002/49/EG.

III. Slutsats

Mot bakgrund av ovanstående och de upplysningar som framställaren har lämnat finns inga 
bevis för överträdelse av gemenskapslagstiftningen.

                                               
1 EGT L 189, 18.7.2002, s. 12–25.
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