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Tárgy: Mark Vautz és Reiner Geib német állampolgárok által benyújtott 0164/2010. 
számú petíció a németországi ramsteini repülőtér Hercules típusú repülői 
által okozott zajszennyezésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói a németországi Rajna-vidék–Pfalzban található ramsteini repülőbázis 
Hercules repülőgépei által okozott súlyos zajszennyezés (akár napi 80 repülés) miatt emelnek 
panaszt. A petíció benyújtói szerint településük nem leszálló légi folyosó alatt helyezkedik el. 
Ennek ellenére a repülőgépek a leszállás előtt gyakran hosszasan köröznek lakóhelyük felett. 
Eközben nagy mennyiségű, a JP-8 nevű, rákkeltő üzemanyagból származó füstgáz kerül a 
levegőbe, és a gépek olykor üzemanyagot engednek ki. A petíció benyújtói szerint az állandó 
zajszennyezés betegségek – például pánikrohamok, magas vérnyomás, alvászavarok és MCS 
(multiple chemical sensitivity) – kialakulását okozza. A német hatóságokhoz benyújtott 
panaszokkal nem foglalkoznak, vagy csak továbbítják őket a légi támaszpont amerikai 
vezetésének, és így a petíció benyújtói szerint a tettesekből lesznek bírák. A petíció benyújtói 
beszámolnak továbbá arról, hogy a Hercules repülők által okozott zajszennyezést gyakran 
még tovább súlyosbítják a TRA Lauter nevű repülőbázis repülőgépei és helikopterei. A 
petíció benyújtói úgy vélik, hogy egy régió ilyen koncentrált mértékű zajterhelése ellentétes 
az egyenlő bánásmód elvével, és sérti az emberek testi épségét. Véleményük szerint az 
egészség ilyen napi szintű megterhelése az emberi jogokat is sérti, és a támaszpontot be 
kellene zárni. A petíció benyújtói intézkedést kérnek annak érdekében, hogy legalább a 
Hercules repülőkkel végzett gyakorló repüléseket állítsák le, vagy helyezzék át egy ritkán 
lakott terület fölé. Megjegyzik, hogy ha erre sor is kerülne, településüket még így is több 
zajártalom terhelné, mint a hasonló területeket.
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2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. június 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A 2002/49/EK irányelv1 a környezeti zaj értékelésére és kezelésére vonatkozik. Az irányelv 2. 
cikkének (2) bekezdése értelmében a jogszabály nem alkalmazható katonai területen történő 
katonai tevékenységből fakadó zajterhelés esetén. A 2002/30/EK irányelv az EU repülőterein 
a zajvédelemmel összefüggő működési korlátozások bevezetésére vonatkozó szabályokat és 
eljárásokat fekteti le, ugyanakkor az irányelv csak a polgári repülőterekre vonatkozik, és 
hatóköre nem terjed ki a katonai repterekre.

A fentiek, valamint a petíció benyújtója által közölt információk alapján nem állapítható meg 
a közösségi jogszabályok megsértése. Ugyanakkor az uniós jogszabályok nem tiltják meg a 
tagállamoknak azt, hogy a területükön működő katonai légi bázisok számára kötelezettségeket 
szabjanak meg. Tanácsos lenne, ha helyi és egyedi, a problémára szabott megoldást találnának 
a katonai területek körüli zajártalom kezelésére és megvizsgálnák, hogy a tagállam és a 
ramsteini katonai légi bázis vezetőinek bevonásával lehetőség van-e hatékony intézkedések 
bevezetésére.  

                                               
1 HL L 189., 2002.7.18., 12-25. o.


