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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0014/2013, внесена от Ищван Ердели (Istvan Erdelyi), с унгарско 
гражданство, относно шумовото замърсяване, произвеждано при състезания 
с автомобили и мотоциклети на стадион в близост до община Дебрецен 
(Унгария)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията живее със своята съпруга, която има увреждания, в 
предградие на община Дебрецен в продължение на 20 години. Той е неин личен 
асистент. Вносителят разказва, че на по-малко от 20 метра от тяхната къща се намира 
стадион, от който се чуват шумове с изключително високи стойности, особено по време
на състезания. През тези периоди шумът може да продължи между 12 и 14 часа. 
Вносителят на петицията счита, че във връзка с това неговите и на съпругата му права 
за почивка, възстановяване и използване на личния им имот по нормален начин са 
сериозно нарушени.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 септември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.

Не съществува европейско законодателство, което да регулира шума от стадионите за 
състезания с автомобили и мотоциклети.
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Директива 2002/49/ЕО относно оценката и управлението на шума в околната среда1

изисква картографиране на шума и изготвяне на планове за действие за агломерациите и 
главните пътища, железопътни линии и летища. Директивата се прилага и за шум от 
обекти с промишлени дейности, като например тези, определени в приложение I към 
Директива 96/61/ЕО на Съвета за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването2. Стадионите за състезания с автомобили и мотоциклети не попадат в 
обхвата на посоченото приложение. Следователно Директива 2002/49/ЕО не се прилага.
Прилагането на законодателни актове от националното право в областта на шума в 
околната среда е отговорност на съответната държава членка.

Заключения

Въз основа на наличната на този етап информация Комисията не може да установи 
никакви нарушения на законодателството на ЕС.

                                               
1 ОВ L 189, 18.7.2002 г.
2 OВ L.257, 10.10.1996 г.


