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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0884/2018, внесена от M.I.N.V., с испанско гражданство, 
относно шумово замърсяване в Санта Крус де Тенерифе (Испания)

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията възразява срещу текущото състояние на занемареност на 
отсечка от Avenida de la Constitución в Санта Крус де Тенерифе, което води до 
значителен и осезаем шум. Вносителката на петицията посочва, че е представила 
писмена документация пред Съвета на остров Тенерифе и Градския съвет на Санта 
Крус де Тенерифе в подкрепа на твърденията си, но без резултат. Вносителката на 
петицията счита, че компетентните органи са нарушили Директива 2002/49/EО относно 
оценката и управлението на шума в околната среда и основните права на европейските 
граждани, като например правото на здраве, безопасност, неприкосновеност и правото 
да бъдат информирани. Вносителката на петицията поставя под въпрос дали е налице 
актуализиран план за действие за този район и ако е така, какви действия е планирано 
да се извършат по Avenida de la Constitución, за да се предотврати влошаването ѝ и да се 
намали шумовото замърсяване, на което са изложени жителите в този район. 
Вносителката на петицията също предлага набор от мерки за намаляване на въпросното 
шумово замърсяване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 декември 2018 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 24 юли 2019 г.
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Според Директива 2002/49/ЕО1 от държавите членки се изисква, наред с другото, да 
приемат планове за действие за намаляване на шума в околната среда, когато това е 
необходимо за главните пътища и за агломерациите. Санта Крус де Тенерифе и пътят, 
споменат от вносителя на петицията, попадат в обхвата на това задължение. Комисията 
образува производство за установяване на нарушение № 2016/2118 срещу испанските 
органи за неспазване на Директива 2002/49/ЕО. В отговора си от септември 2018 г. 
испанските органи поеха ангажимент до март 2019 г. да приемат план за действие за 
агломерацията на Санта Крус де Тенерифе.

Заключение

Комисията ще продължи да следи случая. 

1 Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно оценката и 
управлението на шума в околната среда – Декларация на Комисията в Помирителния комитет във връзка 
с Директивата относно оценката и управлението на шума в околната среда, OВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 
12–25. 


