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Ref.: Petiția nr. 0246/2011, adresată de Heiko Lewerenz, de cetățenie germană, privind 
opoziția acestuia față de o decizie de finanțare cu fonduri UE în Hamburg

1. Rezumatul petiției

Autoritățile din Hamburg planifică redirecționarea Reichsstrasse din Wilhelmsburg pe căile 
ferate dezafectate. În plus, planul prevede lucrări ample de protecție împotriva zgomotului în 
Wilhelmsburg. Aceste informații provin din documentele disponibile pentru consultare 
publică pe internet. Petiționarul susține că, prin urmare, în partea orașului în care acesta 
locuiește, Kirchdorf, nivelul de zgomot va fi mai mare și că lucrările nu sunt necesare. Acesta 
susține că pentru aceste proiecte sunt prevăzute fonduri UE și solicită Parlamentului să 
oprească utilizarea unor astfel de fonduri.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 31 mai 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 septembrie 2011

Directiva 2002/49/CE1 privind zgomotul ambiental cere statelor membre să întocmească hărți 
acustice strategice pentru aglomerările urbane cu peste 250 000 de locuitori și, într-o etapă 
ulterioară, să elaboreze planuri de acțiune pentru aglomerările respective. Aceste planuri ar 
trebui, conform directivei, să aibă ca obiectiv protejarea zonelor liniștite împotriva creșterii 
nivelului zgomotului. Măsurile din cadrul planurilor sunt lăsate la latitudinea autorităților 
competente, iar definirea  unei zone liniștite dintr-o aglomerare este, de asemenea, de 
competența statelor membre. Conform informațiilor disponibile, o hartă acustică strategică și 
                                               
1 JO L 189, 18.7.2002, p. 12.
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un plan de acțiune au fost elaborate pentru orașul Hamburg, conform dispozițiilor directivei. 
În conformitate cu dispozițiile Directivei 2002/49/CE, publicul a fost consultat cu privire la 
propunerea de plan de acțiune, dându-i-se posibilitatea să participe la pregătirea acestuia.  

Pe baza informațiilor furnizate de petiționar, nu se poate identifica nicio încălcare a Directivei 
2002/49/CE.


