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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0164/2010ippreżentata minn Mark Vautz u Reiner Geib, ta’ 
nazzjonalità Ġermaniża, dwar il-livelli ta’ ħoss eċċessivi mill-inġenju tal-ajru 
Hercules  bl-użu tal-bażi tal-ajru Ramstein fil-Ġermanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti joġġezzjonaw għal-livelli ta’ ħoss eċċessivi mill-inġenju tal-ajru Hercules bl-
użu tal-bażi tal-ajru Ramstein f’Rhineland-Palatinate fil-Ġermanja (sa 80 titjira kuljum), bl-
indikazzjoni li, filwaqt li l-muniċipalità tagħhom mhix taħt rotta ta’ approċċ, l-inġenju tal-ajru 
ta’ spiss itir fit-tond għal ħin twil fuq id-djar tagħhom qabel jinżel, bl-emissjoni ta’ 
kwantitajiet kbar ta’ dħaħen inkluż il-karċinoġenu JP-8 u ġieli jwaddab ‘l barra kwantitajiet 
minn dan il-karburanti. Huma jindikaw li t-tniġġis tal-istorbju kostanti qed jikkawża sintomi 
bħal attakki ta’ paniku, pressjoni għolja, telfien fl-irqad u MCS (sensittività kimika multipla).
L-ilmenti lill-awtoritajiet Ġermaniżi mhux qed jiġu kkunsidrati jew inkella qed jiġu 
sempliċiment rreferuti għall-armata tal-bażi Amerikana, u skont il-petizzjonanti, fil-fatt dan 
qed ipoġġi lill-awturi f’pożizzjoni ta’ imħallfin u ġurati. Barra dan, il-livelli tal-ħoss mill-
inġenju tal-ajru Hercules huma ta’ spiss akkumpanjati minn dak tal-inġenji tal-ajru u l-
ħelikopters mill-bażi TRA Lauter. Huma tal-opinjoni li tali livell ikkonċentrat ta’ tniġġiż tal-
istorbju f’żona waħda jwaqqa’ l-prinċipju ta’ trattament ugwali u integrità fiżika u li dan l-
abbuż ta’ kuljum fuq is-saħħa tagħhom huwa ksur tad-drittijiet tal-bniedem tagħhom. Huwa 
jargumentaw li l-bażi għandha tingħalaq u qed ifittxu miżuri biex jiżguraw li għall-anqas it-
taħriġ tat-titjiriet tal-inġenju tal-ajru Hercules jieqfu jew jiċċaqilqu għal żona anqas 
ippopolata, bl-enfasi li, anke jekk dan iseħħ, il-muniċipalità tagħhom xorta tkun għadha 
esposta għal livelli ta’ ħoss ogħla minn żoni oħra komparabbli.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 8 Ġunju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar it-2 Settembru 2010.

Id-Direttiva 2002/49/KE1 tikkonċerna l-evalwazzjoni u l-immaniġġjar tal-ħsejjes fl-ambjent.
Skont l-Artikolu 2(2) tad-direttiva, il-leġiżlazzjoni ma tapplikax għal ħsejjes li jkunu ġejjin 
minn attivitajiet militari f’żoni militari. Id-Direttiva 2002/30/KE 2 tistabilixxi r-regoli u l-
proċeduri fir-rigward tal-introduzzjoni tar-restrizzjonijiet ta’ operat relatati mal-ħoss 
f’ajruporti tal-Unjoni Ewropea, madankollu, l-ajruporti militari ma jagħmlux parti mill-iskop 
ta’ din id-direttiva, li tikkonċerna biss ajruporti ċivili.

Fid-dawl ta’ dawn l-elementi u l-informazzjoni kkomunikata mill-petizzjonant, ma jista’ jiġi 
identifikat l-ebda ksur tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità. Madankollu, l-leġiżlazzjoni tal-UE ma 
tipprojbixxix lill-Istati Membri milli jimponu obbligi fuq bażijiet tal-ajru militari fit-territorji 
tagħhom jekk ikunu jixtiequ jagħmlu dan.  Huwa ssuġġerit li jinsabu soluzzjonijiet lokali u 
soluzzjonijiet magħmula apposta sabiex jitnaqqsu l-esposizzjoni għall-ħoss f’żoni militari billi 
jiġi eżaminat jekk jisgħux jittieħdu miżuri effettivi permezz tal-involviment mal-Istat Membru 
u l-operaturi tal-bażi tal-ajru militari f'Ramstein.

                                               
1 ĠU L 189, 18.7.2002, p. 12-25
2 ĠU L 85, 28.3.2002, p. 40–46


