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Teema: Petitsioon nr 0884/2018, mille on esitanud Hispaania kodanik M. I. N. V. 
mürareostuse kohta Hispaanias Santa Cruz de Tenerifes

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja mõistab hukka Santa Cruz de Tenerifes asuva tee Avenida de la 
Constitución ühe lõigu niivõrd halva seisukorra, mis põhjustab vaieldamatult märkimisväärset 
müra. Petitsiooni esitaja juhib tähelepanu sellele, et ta esitas Tenerife omavalitsusele ja Santa 
Cruz de Tenerife linnavolikogule oma väidete toetuseks kirjalikke dokumente, kuid sellest ei 
ole olnud kasu. Petitsiooni esitaja leiab, et asjaomased ametiasutused on rikkunud direktiivi 
2002/49/EÜ, mis on seotud keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega, ning Euroopa Liidu 
kodanike põhiõigusi, nagu õigus tervisele, ohutusele ja puutumatusele ning õigus saada 
teavet. Petitsiooni esitaja seab kahtluse alla, kas piirkonna jaoks on olemas ajakohastatud 
tegevuskava, ja kui on, siis milliseid meetmeid kavatsetakse teel Avenida de la Constitución 
võtta, et vältida selle seisukorra halvenemist ja piirata mürareostust, mille all piirkonna 
elanikud kannatavad. Ühtlasi soovitab petitsiooni esitaja mitmeid meetmeid, mida nimetatud 
mürareostuse vähendamiseks võtta.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 18. detsembril 2018. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 24. juulil 2019

Direktiiviga 2002/49/EÜ1 nähakse muu hulgas ette, et liikmesriigid võtaksid suuremate teede 
ja linnastute jaoks vajaduse korral vastu keskkonnamüra vähendamise tegevuskavad. See 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/49/EÜ, mis on seotud keskkonnamüra 
hindamise ja kontrollimisega – Komisjoni avaldus direktiiviga seotud lepituskomitees, mis käsitleb 
keskkonnamüra hindamist ja kontrollimist, EÜT L 189, 18.7.2002, lk 12–25. 
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kohustus kehtib ka Santa Cruz de Tenerife ja petitsiooni esitaja nimetatud tee suhtes. 
Komisjon algatas Hispaania ametivõimude suhtes direktiivi 2002/49/EÜ rikkumise eest 
rikkumismenetluse nr 2016/2118. Oma 2018. aasta septembri vastuses võtsid Hispaania 
ametivõimud kohustuse võtta 2019. aasta märtsiks vastu Santa Cruz de Tenerife linnastu 
tegevuskava.

Järeldus

Komisjon jätkab selle juhtumi jälgimist. 


