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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0014/2013, adresată de Istvan Erdelyi, de cetățenie maghiară, privind 
poluarea fonică generată de cursele de automobile și motociclete de pe un stadion 
aflat în apropierea orașului Debrețin (Ungaria)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul locuiește de 20 de ani împreună cu soția sa invalidă într-o suburbie din orașul 
Debrețin. El este îngrijitorul ei. Petiționarul relatează că la mai puțin de 20 de metri de 
locuința sa se află un stadion de pe care se aud zgomote infernale, în special în perioadele în 
care au loc curse. În aceste perioade, zgomotul poate dura între 12 și 14 ore. Petiționarul 
consideră că drepturile lui și ale soției sale de a se odihni, de a se recupera și de a utiliza în 
mod obișnuit proprietatea lor privată sunt grav încălcate din această cauză.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 septembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014

Legislația Uniunii nu cuprinde prevederi referitoare la zgomotul generat pe stadioanele unde au 
loc curse de automobile și motociclete.

Directiva 2002/49/CE privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental1 impune 
cartografierea acustică și pregătirea unor planuri de acțiune pentru aglomerări și pentru drumuri, 
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căi ferate și aeroporturi principale. Această directivă se aplică, de asemenea, în cazul zgomotului 
emis în amplasamentele unde se desfășoară activități industriale, cum sunt cele definite în anexa 
I la Directiva 96/61/CE a Consiliului privind prevenirea și controlul integrat al poluării1. 
Stadioanele unde au loc curse de automobile și motociclete nu sunt incluse în anexa respectivă. 
Prin urmare, nu se aplică Directiva 2002/49/CE. Aplicarea oricărei legislații naționale în materie 
de zgomot ambiental este responsabilitatea statului membru în cauză.

Concluzii

Pe baza informațiilor disponibile în acest moment, Comisia nu constată nicio încălcare a 
legislației UE.
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