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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Vedr.: Andragende 0164/2010 af Mark Vautz og Reiner Geib, tyske statsborgere, 
om støjgener fra Herculesfly fra flyvebasen Ramstein i Tyskland

1. Sammendrag

Andragerne klager over alvorlige støjgener forårsaget af Herculesfly fra luftbasen Ramstein i 
Rheinland-Pfalz i Tyskland (indtil 80 flyvninger pr. dag). Ifølge dem ligger deres kommune 
ikke under en indflyvningsrute. Endvidere cirkler flyene ofte lang tid rundt over deres boliger, 
inden de lander. Derved udsendes der store mængder giftige forbrændingsgasser fra det 
kræftfremkaldende brændstof JP-8, og dette brændstof dumpes også undertiden. De angiver, 
at de vedvarende støjgener fører til symptomer såsom angstanfald, højt blodtryk, 
søvnforstyrrelser og MCS (Multiple Chemical Sensitivity). Klager til de tyske myndigheder 
behandles ikke eller sendes blot videre til den amerikanske ledelse af basen, hvorved 
gerningsmændene efter andragernes opfattelse bliver deres egen dommer. Endvidere forøges 
støjgenerne fra Herculesflyene ofte også af andre fly og helikoptere fra basen TRA Lauter. 
Andragerne er af den opfattelse, at en så koncentreret støjbelastning i en region er i strid med 
princippet om ligebehandling og en krænkelse af den fysiske integritet, og at dette daglige 
anslag imod sundheden er en krænkelse af menneskerettighederne. De finder også, at dette 
daglige anslag imod sundheden er en krænkelse af menneskerettighederne. De mener, at 
basen bør lukkes, eller at der bør træffes foranstaltninger til, at overflyvningerne med 
Herculesmaskinerne standses eller flyttes til et mere tyndtbefolket område, idet de henviser 
til, at deres kommune, også selv om dette skulle ske, stadig må tåle langt større støjgener end 
andre tilsvarende områder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. juni 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

Direktiv 2002/49/EF1 vedrører vurdering og styring af ekstern støj. I henhold til dette 
direktivs artikel 2, stk. 2, gælder retsakten ikke for støj, der skyldes militære aktiviteter i 
militærområder. Direktiv 2002/30/EF2 fastsætter bestemmelser og procedurer for indførelse af 
støjrelaterede driftsrestriktioner i Fællesskabets lufthavne, men militærbaser er heller ikke 
omfattet af dette direktiv, som alene finder anvendelse på civile lufthave.

På baggrund af ovenstående og de oplysninger, som andragerne har fremlagt, er det ikke 
muligt at påvise en overtrædelse af EU-lovgivningen. Imidlertid forbyder EU's lovgivning 
ikke medlemsstaterne at pålægge militære lufthavne på deres territorium forpligtelser, hvis de 
ønsker at gøre det. Det foreslås, at der findes lokale og skræddersyede løsninger til reduktion 
af støjbelastningen på militære områder ved at undersøge, hvorvidt der i samarbejde med 
medlemsstaten og operatørerne af den militære luftbase i Ramstein kan træffes effektive 
foranstaltninger.
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