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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0014/2013 του Istvan Erdelyi, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ηχορρύπανση που προκαλείται από αγώνες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών 
σε στάδιο κοντά στον δήμο Debrecen (Ουγγαρία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζει επί 20 χρόνια μαζί με την ανάπηρη σύζυγό του σε ένα προάστιο του δήμου 
Debrecen. Έχει αναλάβει τη φροντίδα της. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι σε απόσταση 
μικρότερη των 20 μέτρων από το σπίτι του υπάρχει ένα στάδιο από όπου προέρχονται 
εξαιρετικά έντονοι θόρυβοι, ιδίως κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής αγώνων. Στις περιόδους 
αυτές ο θόρυβος μπορεί να διαρκέσει από 12 έως 14 ώρες. Ο αναφέρων πιστεύει ότι 
παραβιάζεται σε μεγάλο βαθμό το δικαίωμα που έχουν ο ίδιος και η σύζυγός του να 
αναπαύονται, να αναρρώνουν και να απολαμβάνουν με φυσιολογικό τρόπο την προσωπική 
τους ιδιοκτησία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Σεπτεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014

Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία που να ρυθμίζει το θόρυβο που προκαλείται από αγώνες 
αυτοκινήτων και μοτοσικλετών σε στάδια. 

Η οδηγία 2002/49/ΕΚ σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού 
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θορύβου1 προβλέπει τη χαρτογράφηση του θορύβου και την εκπόνηση σχεδίων δράσης όσον 
αφορά τα πολεοδομικά συγκροτήματα και τους μεγάλους οδικούς άξονες, τους 
σιδηροδρομικούς άξονες και τα μεγάλα αεροδρόμια. Στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
εμπίπτουν επίσης θόρυβοι που προέρχονται από βιομηχανικές δραστηριότητες, όπως αυτές που 
ορίζονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης2. Οι αγώνες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών 
δεν συμπεριλαμβάνονται στο εν λόγω παράρτημα. Ως εκ τούτου η οδηγία 2002/49/ΕΚ δεν 
μπορεί να εφαρμοστεί στην προκειμένη περίπτωση. Η επιβολή οποιασδήποτε εθνικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας σχετικά με τον θόρυβο εμπίπτει στην αρμοδιότητα του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Συμπεράσματα

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες σε αυτό το στάδιο η Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει 
παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ. 

                                               
1 ΕΕ L 189, της 18.7.2002
2 ΕΕ L, σ. 257, 10.10.1996


