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germană, privind poluarea sonoră excesivă cauzată de aparatele de zbor 
Hercules pe aeroportul Ramstein din Germania

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarii îşi exprimă nemulţumirea cu privire la poluarea sonoră gravă provocată de 
aparatele de zbor Hercules ale bazei aeronautice Ramstein din landul Renania-Palatinat, 
Germania (până la 80 de zboruri pe zi). Aceştia menţionează faptul că localitatea lor nu se află 
sub o rută de aterizare. În plus, avioanele zboară deseori pentru perioade lungi de timp în 
cercuri deasupra locuinţelor lor înainte de aterizare, emiţând astfel cantităţi mari de gaze de 
ardere toxice, inclusiv combustibilul cancerigen JP-8, uneori deversând chiar cantităţi din 
acest combustibil. Petiţionarii consideră că poluarea sonoră constantă duce la apariţia de 
simptome patologice, precum atacuri de panică, creşteri de tensiune, tulburări de somn şi 
MCS (multiple chemical sensitivity-sensibilitate multiplă la chimicale). Reclamaţiile adresate 
autorităţilor germane fie nu sunt luate în considerare, fie sunt pur şi simplu transmise 
conducerii americane a bazei aeriene, astfel încât, potrivit petiţionarilor, vinovaţii sunt puşi în 
postura de judecători. În plus, petiţionarii susţin faptul că poluarea sonoră provocată de 
avioanele Hercules este deseori amplificată de zgomotul produs de avioanele şi elicopterele 
bazei TRA Lauter. Petiţionarii consideră că un nivel atât de concentrat al poluării fonice într-o 
regiune încalcă principiul tratamentului egal şi constituie o încălcare a integrităţii corporale. 
De asemenea, ei sunt de părere că acest atentat zilnic la adresa sănătăţii lor constituie o 
încălcare a drepturilor omului. Petiţionarii consideră că baza ar trebui închisă şi solicită luarea 
de măsuri pentru a se asigura faptul că măcar zborurile de antrenament cu avioane Hercules 
sunt oprite sau mutate într-o zonă mai puţin populată. Ei atrag atenţia asupra faptului că, chiar 
dacă s-ar lua aceste măsuri, localitatea lor ar fi oricum expusă unor niveluri de poluare sonoră 
cu mult mai mari decât în regiuni comparabile.
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2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 iunie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în 
conformitate cu articolului 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Directiva 2002/49/CE1 se referă la evaluarea şi gestiunea zgomotului ambiental. În 
conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din directivă, legislaţia nu se aplică în cazul 
zgomotului provocat de activităţile militare desfăşurate în zone militare. Directiva 
2002/30/CE2 stabileşte normele şi a procedurile cu privire la introducerea restricţiilor de 
exploatare referitoare la zgomot pe aeroporturile comunitare; totuşi, şi aeroporturile militare 
sunt excluse din scopul prezentei directive, care se referă strict la aeroporturile civile.

Ţinând cont de aceste elemente şi de informaţiile comunicate de petiţionar, nu se poate 
identifica nicio încălcare a dreptului comunitar. Totuşi, legislaţia UE nu interzice statelor 
membre să impună obligaţii în ceea ce priveşte bazele aeriene militare de pe teritoriile lor, în 
cazul în care doresc să facă acest lucru. Comisia sugerează găsirea unor soluţii adaptate, la 
nivel local, pentru reducerea expunerii la zgomot în zonele militare, examinând posibilitatea 
luării unor măsuri eficiente împreună cu statele membre şi operatorii bazei aeriene din 
Ramstein.
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