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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0164/2010, внесена от Mark Vautz и Reiner Geib, с германско 
гражданство, относно прекалено високи нива на шума от самолетите 
„Херкулес“ от летище Рамщайн в Германия

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията се оплакват от прекалено високите нива на шума, 
причиняван от самолети „Херкулес“ от въздушната база Рамщайн в провинция 
Райнланд-Пфалц в Германия (до 80 полета на ден), като посочват, че макар общината 
им да не е разположена под маршрут на захождане, самолетите често кръжат 
продължително време над тяхното местоживеене преди приземяване, като изпускат 
големи количества отработени газове, включително канцерогенния JP-8, и понякога 
изхвърлят определени количества от това гориво. Според вносителите това постоянно 
шумово замърсяване води до патологични явления като пристъпи на паника, високо 
кръвно налягане, нарушения на съня и множествена чувствителност към химически 
вещества (MCS, Multiple Chemical Sensitivity). Оплакванията пред германските органи 
не се разглеждат или просто биват препращани на американското ръководство на 
базата, което, както твърдят вносителите, поставя извършителите в положението на 
арбитри. Освен това вносителите съобщават, че към шума от самолетите „Херкулес“ 
често се прибавя и шумът от самолети и хеликоптери от базата TRA Lauter. 
Вносителите са на мнение, че подобно наситено равнище на шумово замърсяване в 
един район е в противоречие с принципа на равно третиране и е нарушение на 
физическата неприкосновеност. Те също така считат, че това ежедневно посегателство 
върху здравето им е нарушение на човешките им права. Те считат, че базата би 
трябвало да бъде затворена и искат въвеждане на мерки, които поне да осигурят това, 
учебните полети със самолети „Херкулес“ или да бъдат прекратени, или да бъдат 
преместени в някоя по-рядко населена област, като посочват, че дори и това да стане, 
тяхната община ще продължи да бъде излагана на по-високи нива на шум, отколкото 
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други сравними райони.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 юни 2010 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Директива 2002/49/ЕО1 се отнася до оценката и управлението на шума в околната 
среда. В съответствие с член 2, параграф 2 от директивата, тя не се прилага за шум в 
резултат на военни дейности във военни зони. Директива 2002/30/EО2 определя 
правила и процедури по отношение въвеждането на експлоатационни ограничения, 
свързани с шума на летищата на ЕС, но отново военните летища са извън обхвата на 
тази директива, която се отнася единствено до гражданските летища.

С оглед на тези данни и на предоставената от вносителите информация, не може да се 
констатира нарушение на законодателството на Общността. Въпреки това 
законодателството на ЕС не забранява на държавите-членки да налагат задължения, 
отнасящи се до военновъздушни бази на тяхна територия, ако желаят. Предложението е 
да се намират местни и специално приспособени решения за намаляване на излагането 
на шум в райони на военни обекти, като се разгледа въпросът дали не могат да се 
вземат ефективни мерки с участието на държавата-членка и на операторите на 
военновъздушната база Рамщайн.
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