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Θέμα: Αναφορά 0164/2010, των Mark Vautz και Reiner Geib, γερμανικής
ιθαγένειας, σχετικά με την ηχορρύπανση από τα αεροσκάφη Hercules του 
αερολιμένα Ramstein στη Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες διαμαρτύρονται για την έντονη ηχορρύπανση που οφείλεται στα αεροσκάφη 
Hercules της αεροπορικής βάσης Ramstein στο κρατίδιο Ρηνανία-Παλατινάτο της Γερμανίας 
(έως 80 πτήσεις την ημέρα). Σύμφωνα με τους αναφέροντες, μολονότι ο δήμος στον οποίο 
κατοικούν δεν βρίσκεται σε αεροδιάδρομο, τα αεροσκάφη παραμένουν για μεγάλο διάστημα 
κάνοντας κύκλους πάνω από τις κατοικίες τους πριν προσγειωθούν, με αποτέλεσμα την 
εκπομπή μεγάλων ποσοτήτων δηλητηριωδών καυσαερίων από την καύση του καρκινογόνου 
καυσίμου JP-8, ενώ ενίοτε εκλύεται και το ίδιο το καύσιμο. Σύμφωνα με τους αναφέροντες, η 
διαρκής ηχορρύπανση προκαλεί συμπτώματα όπως κρίσεις πανικού, υψηλή αρτηριακή πίεση, 
διαταραχές ύπνου και ΠΧΕ (πολλαπλή χημική ευαισθησία). Οι καταγγελίες προς τις 
γερμανικές αρχές είτε αγνοούνται είτε απλώς παραπέμπονται στην αμερικανική διοίκηση της 
βάσης, καθιστώντας ουσιαστικά τους δράστες δικαστές του εαυτού τους, σύμφωνα με τη 
διατύπωση των αναφερόντων. Οι αναφέροντες επισημαίνουν επίσης ότι η ηχορρύπανση από 
τα αεροσκάφη Hercules συχνά οξύνεται από τα αεροσκάφη και ελικόπτερα της βάσης TRA 
Lauter. Οι αναφέροντες πιστεύουν ότι μια τόσο μεγάλη γεωγραφική συγκέντρωση ηχητικής 
επιβάρυνσης αντιβαίνει στην αρχή της ίσης μεταχείρισης και της σωματικής ακεραιότητας. 
Επίσης, θεωρούν ότι αυτές οι καθημερινές οχλήσεις στην υγεία τους συνιστούν παραβίαση 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Θεωρούν ότι θα πρέπει να κλείσει η βάση και ζητούν 
παρέμβαση ώστε τουλάχιστον να διακοπούν οι εκπαιδευτικές πτήσεις με αεροσκάφη 
Hercules ή να μεταφερθούν σε πιο αραιοκατοικημένη περιοχή. Αναφέρουν εν προκειμένω ότι 
ακόμη και εάν γίνει κάτι τέτοιο, ο δήμος τους θα εξακολουθεί να υπόκειται σε συγκριτικά 
μεγαλύτερη όχληση θορύβου από ό,τι άλλες περιοχές.
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2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Ιουνίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

"Η οδηγία 2002/49/ΕΚ1 αφορά την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού 
θορύβου. Σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 2 της οδηγίας, η νομοθεσία δεν εφαρμόζεται 
στους θορύβους που προκαλούνται από στρατιωτικές δραστηριότητες μέσα σε στρατιωτικές 
περιοχές. Η οδηγία 2002/30/ΕΚ2 καθορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες για τη θέσπιση
περιορισμών λειτουργίας σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο στους κοινοτικούς 
αερολιμένες, όμως, οι στρατιωτικοί αερολιμένες επίσης εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής 
της εν λόγω οδηγίας που αφορά αυστηρά τους μη στρατιωτικούς αερολιμένες.

Ενόψει των εν λόγω στοιχείων και της πληροφορίας που έχει παρασχεθεί από τον
αναφέροντα, εκτιμάται ότι δεν υφίσταται παραβίαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Όμως, η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαγορεύει στα κράτη μέλη να
επιβάλουν υποχρεώσεις σε στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις στην επικράτειά τους, εάν το 
επιθυμούν. Προτείνεται να εξευρεθούν τοπικές συγκεκριμένες λύσεις για τη μείωση της
εκθέσεως στον θόρυβο σε στρατιωτικές περιοχές εξετάζοντας εάν μπορούν να ληφθούν 
αποτελεσματικά μέτρα με την εμπλοκή του κράτους μέλους και των υπευθύνων της 
στρατιωτικής αεροπορικής βάσεως στο Ramstein."

                                               
1 ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σ. 12-25.
2 ΕΕ L 85 της 28.3.2002, σ. 40–46.


