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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy : Petycja 0164/2010, którą złożyli Mark Vautz i Reiner Geib (Niemcy) w 
sprawie nadmiernych poziomów hałasu powodowanych przez samolot 
Hercules korzystający z lądowiska Ramstein w Niemczech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwiają się nadmiernym poziomom hałasu powodowanym przez 
samolot Hercules korzystający z bazy Ramstein w Nadrenii-Palatynacie w Niemczech (do 80 
lotów dziennie), informując, że choć ich gmina nie jest położona pod drogą schodzenia do 
lądowania, często przed lądowaniem samolot długo krąży nad ich domami, emitując duże 
ilości spalin, w tym rakotwórczy JP-8, a czasami zrzuca pewne ilości tego paliwa. Składający 
petycję zaznaczają, że ciągłe zanieczyszczenie hałasem wywołuje takie objawy, jak ataki 
paniki, wysokie ciśnienie krwi, zaburzony sen i MCS (zespół wieloważnego uczulenia na 
substancje chemiczne). Skargi do władz niemieckich zostały albo zlekceważone, albo 
przekazane dowództwu bazy amerykańskiej, co, według składających petycję, skutecznie 
stawia sprawców w pozycji sędziego i ławy przysięgłych. Ponadto poziomy hałasu 
powodowanego przez samolot Hercules często nakładają się na hałas powodowany przez 
samolot i helikoptery z bazy TRA Lauter. Składający petycję uważają, że taki poziom hałasu 
skoncentrowany na jednym obszarze podważa zasadę równego traktowania i narusza 
integralność fizyczną, zaś codzienne szkodzenie ich zdrowiu stanowi naruszenie praw 
człowieka. Przekonują oni, że baza powinna zostać zamknięta i domagają się podjęcia 
środków, tak aby zapewnić przynajmniej zakończenie lotów szkoleniowych samolotu 
Hercules lub przeniesienie ich nad mniej zaludniony obszar, zaznaczając, że nawet jeśli tak 
się stanie, ich gmina nadal będzie narażona na wyższe poziomy hałasu niż inne tereny 
porównywalne.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną w dniu 8 czerwca 2010 r. Zwrócono się do Komisji o 
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dostarczenie informacji zgodnie z art. 202 ust. 6 Regulaminu.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Dyrektywa 2002/49/WE1 dotyczy oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. 
Zgodnie z art. 2 ust. 2 tej dyrektywy przepisy nie mają zastosowania do hałasu 
powodowanego działaniami wojskowymi na terenach wojskowych. Dyrektywa 2002/30/WE2

określa zasady i procedury w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń odnoszących się do 
poziomu hałasu w portach lotniczych UE, choć wojskowe porty lotnicze nie wchodzą 
w zakres stosowania tej dyrektywy, która dotyczy wyłącznie cywilnych portów lotniczych.

Biorąc pod uwagę te elementy i informacje przekazane przez składającego petycję, nie można 
stwierdzić naruszenia przepisów wspólnotowych. Jednakże przepisy UE nie zabraniają 
państwom członkowskim nakładania obowiązków na wojskowe porty lotnicze znajdujące się 
na ich terytoriach, jeżeli wyrażą one taką chęć. Sugeruje się znalezienie lokalnych rozwiązań 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb, dzięki którym zmniejszone zostanie narażenie na 
hałas na terenach wojskowych, poprzez zbadanie możliwości podjęcia skutecznych środków 
przy udziale państwa członkowskiego i przedstawicieli wojskowej bazy lotniczej w Ramstein.

                                               
1 Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 12-25
2 Dz.U. L 85 z 28.3.2002, s. 40-46


