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Комисия по петиции

30.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0246/2011, внесена от Heiko Lewerenz, с германско гражданство, 
относно несъгласие с решение за финансиране със средства на ЕС в Хамбург

1. Резюме на петицията

Органите в Хамбург планират да отклонят Wilhelmsburger Reichsstrasse по излязъл от 
употреба железопътен маршрут. Заедно с това, планът предвижда мащабни строителни 
работи за защита на Wilhelmsburg от шум. Тази информация идва от документите, 
публикувани в интернет и предоставени за обществена консултация. Вносителят 
твърди, че в резултат от това градската част, в която живее, Kirchdorf, ще бъде 
изложена на повече шум и че извършването на въпросните строителни работи е 
ненужно. Той твърди, че за проектите се предвижда финансиране със средства на ЕС и 
желае Парламентът да спре ползването на такива средства.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 31 май 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 септември 2011 г.

Директивата относно шума в околната среда 2002/49/EО1 постановява изготвянето от 
държавите-членки на стратегически карти на шума за населените места с повече от 250 
000 жители и като втора стъпка, съставянето на планове за действие за предвидените в 
картите агломерации. Подобни планове, в съответствие с директивата, ще имат за цел 
също така и защитата на тихите зони срещу увеличаването на шума. Съдържащите се в 
плановете мерки са по преценка на компетентните органи, както определянето на 
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тихите зони в дадено населено място е от компетентността на държавите-членки.  
Съгласно наличната информация, по силата на директивата, за град Хамбург са 
изготвени стратегическа карта на шума и план за действие.  Обществеността е била 
консултирана, както изисква Директива 2002/49/EО, относно предложението за план за 
действие и е получила възможност да участва в неговата подготовката.  

Въз основа на предоставената от вносителя информация, не могат да бъдат установени 
нарушения на Директива 2002/49/EО.


