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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0014/2013, ingediend door István Erdélyi (Hongaarse 
nationaliteit) over de geluidsoverlast van auto- en motorraces in een stadion 
in de omgeving van de gemeente Debrecen (Hongarije)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener woont al twintig jaar samen met zijn gehandicapte vrouw in een buitenwijk van de 
gemeente Debrecen. Hij zorgt voor haar. Indiener vertelt dat op minder dan 20 meter van zijn 
huis een stadion ligt waaruit een hels kabaal komt, vooral tijdens periodes waarin er races 
worden gehouden. Tijdens die periodes kan de geluidsoverlast soms wel 12 à 14 uur 
aanhouden. Indiener is van mening dat zijn recht en dat van zijn vrouw om te kunnen rusten 
en bij te komen en hun privé-eigendom op een normale manier te kunnen gebruiken ernstig 
wordt geschonden door deze situatie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 september 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2014

Er is geen Europese wetgeving waarin lawaai van stadions voor auto- en motorraces wordt 
gereguleerd.
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Richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai1 schrijft voor 
dat het lawaai in kaart wordt gebracht en dat er actieplannen worden voorbereid voor 
agglomeraties en belangrijke wegen, spoorwegverbindingen en luchthavens. De richtlijn is 
tevens van toepassing op lawaai van locaties waar industriële activiteiten worden ontplooid als 
genoemd in bijlage I van Richtlijn 96/61/EG van de Raad inzake geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging2. Stadions voor auto- en motorraces vallen niet onder die bijlage. 
Om die reden is Richtlijn 2002/49/EG niet van toepassing. De handhaving van nationale 
wetgeving in verband met omgevingslawaai valt onder de bevoegdheid van de lidstaat in 
kwestie.

Conclusies

Op grond van de tot dusver beschikbare informatie kan de Commissie geen enkele inbreuk op 
de EU-wetgeving vaststellen.
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