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Tema: Peticija Nr. 0164/2010 dėl didelio Ramšteino aerodromu Vokietijoje 
besinaudojančių lėktuvų „Hercules“ keliamo triukšmo, kurią pateikė Vokietijos 
piliečiai Mark Vautz ir Reiner Geib

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai skundžiasi dėl didelio lėktuvų „Hercules“, kurie naudojasi Reino krašte –
Pfalce (Vokietija) esančiu Ramšteino aerodromu (iki 80 skrydžių per dieną), keliamo 
triukšmo. Peticijoje pažymima, kad, nors aerodromo prieigos kelias nesidriekia tiesiai virš 
savivaldybės teritorijos, dažnai prieš nusileisdami orlaiviai ilgai suka ratus virš jų 
gyvenamosios vietos ir išmeta didžiulį kiekį dujų, įskaitant vėžį sukeliančio kuro JP-8 dūmus, 
o kartais šis kuras tiesiog išpurškiamas. Peticijos pateikėjai pažymi, kad nuolatinė akustinė 
tarša sukelia tokius simptomus, kaip panikos priepuoliai, aukštas kraujospūdis ir miego 
sutrikimai, bei jautrumą daugeliui cheminių medžiagų. Vokietijos valdžios institucijos į 
skundus nekreipia dėmesio arba paprasčiausiai juos nukreipia amerikiečių bazės vadovybei, 
taigi, pasak peticijos pateikėjų, pažeidėjai iš esmės tampa teisėjais ir prisiekusiaisiais. Be to, 
orlaivių „Hercules“ keliamą triukšmą neretai sustiprina bazės „TRA Lauter“ lėktuvų ir 
sraigtasparnių keliamas triukšmas. Peticijos pateikėjai laikosi nuomonės, kad esant tokiai 
akustinės taršos koncentracijai vienoje vietoje nesilaikoma lygių galimybių ir fizinio 
neliečiamumo principų ir kad kasdien kenkiant jų sveikatai pažeidžiamos jų žmogaus teisės. 
Peticijos pateikėjai teigia, kad bazė turėtų būti uždaryta, ir ragina imtis priemonių orlaivių 
„Hercules“ pratybų skrydžiams nutraukti ar bent jau jiems perkelti į rečiau gyvenamą vietą. 
Peticijos pateikėjai pabrėžia, kad net ir tai padarius triukšmo poveikis jų savivaldybės 
teritorijoje būtų didesnis negu kitose panašiose vietovėse.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. birželio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).
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3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

Direktyva 2002/49/EB1 susijusi su aplinkos triukšmo vertinimu ir jo valdymu. Remiantis tuo, 
kas išdėstyta šios direktyvos 2 straipsnio 2 dalyje, šio teisės akto nuostatos netaikomos tada, 
kai triukšmas kyla dėl karinėse zonose vykdomų karinių veiksmų. Direktyvoje 2002/30/EB2

nustatytos taisyklės ir tvarka, pagal kurias reglamentuojamas triukšmingų operacijų 
apribojimų įvedimas ES oro uostuose, tačiau kariniai oro uostai neįtraukti ir į šios direktyvos 
taikymo sritį, taigi minėtosios taisyklės ir tvarka galioja tik civiliniams oro uostams.

Atsižvelgiant į šiuos duomenis ir į peticijos pateikėjų pateiktą informaciją, neįmanoma 
nustatyti jokio ES teisės aktų pažeidimo. Tačiau pagal ES teisės aktus valstybėms narėms 
nedraudžiama nustatyti įpareigojimų, kurie būtų taikomi jų teritorijoje veikiančioms karinėms 
oro bazėms, jeigu minėtosios valstybės narės pageidauja tai padaryti. Siūloma įvertinti, ar 
dalyvaujant valstybės narės atstovams ir Ramšteino karinės oro bazės operatoriams būtų 
galima imtis veiksmingų priemonių, ir taip rasti specialius tai vietai pritaikytus karinėse 
zonose keliamo triukšmo problemos sprendimus.

                                               
1 OL L 189, 2002 7 18, p. 12–25.
2 OL L 85, 2002 3 28, p. 40–46.


