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Temats: Lūgumraksts Nr. 0164/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgie Mark Vautz
un Reiner Geib, par pārmērīgu troksni, ko rada Hercules lidaparāts, kura 
lietošanās vajadzībām izmanto Ramstein lidlauku Vācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji iebilst pret pārmērīgu troksni, ko rada Hercules lidaparāts, kura 
lietošanas vajadzībām izmanto Ramstein bāzi (līdz astoņdesmit lidojumiem dienā), kas 
atrodas Reinzemes-Pfalcas federālajā zemē Vācijā, un viņi norāda, ka pašvaldība neatrodas 
lidaparātu nosēšanās zonā, taču lidaparāts pirms tā nosēšanās bieži un ilgstoši riņķo virs 
dzīvojamām platībām un izdala lielu daudzumu izplūdes gāzu, tostarp patērējot kancerogēno 
JP-8 lidaparātu degvielu, kuras apjomi dažkārt tiek arī izmesti vidē. Viņi norāda, ka 
pastāvīgais trokšņu piesārņojums izraisa tādus simptomus kā panikas lēkmes, augsts 
asinsspiediens, miega traucējumi un paaugstināta jutība pret ķīmiskām vielām. Pamatojoties 
uz lūgumraksta iesniedzēju informāciju, Vācijas iestādēm iesniegtās sūdzības netiek ņemtas 
vērā vai tiek nodotas Amerikas militārās bāzes vadībai, tādējādi ļaujot pašiem nodarītājiem 
lemt par šīm sūdzībām. Turklāt Hercules lidaparāta radītos trokšņu līmeņus bieži papildina arī 
trokšņi, kas rodas, lietojot Lauteres pagaidu norobežotas gaisa telpas zonas bāzes 
helikopterus. Lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka problēma ar šāda trokšņu piesārņojuma 
koncentrāciju vienā teritorijā, ir pretrunā ar vienlīdzības un fiziskās integritātes principu, un 
veselības apdraudējums, ko ikdienā rada šis piesārņojums, ir viņu cilvēktiesību pārkāpums. 
Viņi uzskata, ka bāze ir jāslēdz un prasa īstenot pasākumus, lai vismaz panāktu, ka treniņu 
lidojumi ar Hercules lidaparātu tiek izbeigti vai ka šādi lidojumi tiek veikti mazāk apdzīvotās 
teritorijās, taču norāda, ka pat pēc šādu pasākumu īstenošanas trokšņu līmenis to pašvaldības 
teritorijā joprojām būs augstāks nekā citās salīdzināmās teritorijas.

2. Pieņemamība
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Atzīts par pieņemamu 2010. gada 8. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

Direktīva 2002/49/EK1 attiecas uz vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību. Saskaņā ar 
direktīvas 2. panta 2. punktu to nepiemēro attiecībā uz troksni, ko radījušas militāras darbības 
militārās zonās. Direktīva 2002/30/EK2 paredz noteikumus un procedūras attiecībā uz tādu 
ekspluatācijas ierobežojumu ieviešanu, kas saistīti ar trokšņu pārvaldību Kopienas lidostās, 
tomēr militārās lidostas ir ārpus šīs direktīvas darbības jomas, kas attiecas tikai uz pasažieru 
lidostām.

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēju informāciju, nevar 
konstatēt ES tiesību aktu pārkāpšanu. Tomēr ES tiesību akti neliedz dalībvalstīm pēc to 
vēlēšanās paredzēt noteikumus savā teritorijā esošajām militārajām gaisa spēku bāzēm. Lai 
mazinātu trokšņa ekspozīciju militārajās zonās, tiek ierosināts rast vietējus un katrai situācijai 
piemērotus risinājumus, izvērtējot, vai iespējams īstenot efektīvus pasākumus ar dalībvalsts 
un Ramstein militārās gaisa spēku bāzes operatoru iesaistīšanos.
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