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Tárgy: M. I. N. V. spanyol állampolgár által benyújtott 0884/2018. számú petíció 
Santa Cruz de Tenerife (Spanyolország) zajszennyezéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója elítéli a Santa Cruz de Tenerife-beli Avenida de la Constitución egy 
részének jelenlegi leromlott állapotát, amely jelentős és zavaró zajt okoz. A petíció benyújtója 
rámutat arra, hogy állításainak alátámasztására írásos dokumentumokat is bemutatott 
Tenerife-sziget tanácsa és Santa Cruz de Tenerife városi tanácsa előtt, eredménytelenül. A 
petíció benyújtója szerint az illetékes hatóságok megsértették a 2002/49/EK irányelv 
környezeti zaj felmérésére és kezelésére vonatkozó rendelkezéseit, valamint az Európai Unió 
polgárait megillető alapjogokat, például az egészséghez, a testi épséghez, a biztonsághoz és a 
tájékoztatáshoz fűződő jogokat. A petíció benyújtója azt akarja tudni, van-e a területre 
vonatkozóan naprakész intézkedési terv, és ha igen, akkor milyen tervezett intézkedések 
vannak az Avenida de la Constitución vonatkozásában, hogy a helyzet további romlását 
megakadályozzák, és korlátozzák a terület lakóit kínzó zajszennyezést. A petíció benyújtója 
továbbá javaslatot tesz egy sor intézkedésre az említett zajszennyezés ellen.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2018. december 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2019. július 24.
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A 2002/49/EK irányelv1 előírja a tagállamok számára többek között azt, hogy a fontosabb 
közutak és agglomerációk esetében fogadjanak el cselekvési terveket a környezeti zaj 
csökkentése érdekében, amennyiben ez szükséges. Santa Cruz de Tenerife és a petíció 
benyújtója által említett közút e kötelezettség hatálya alá tartozik. A Bizottság 2016/2118. 
számon kötelezettségszegési eljárást indított a spanyol hatóságokkal szemben, amiért azok 
nem tartják be a 2002/49/EK irányelvet. A spanyol hatóságok 2018. szeptemberi válaszukban 
kötelezettséget vállaltak arra, hogy 2019. márciusáig a Santa Cruz de Tenerife 
agglomerációjára vonatkozó cselekvési tervet fogadnak el.

Következtetés

A Bizottság továbbra is foglalkozni fog a kérdéssel. 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/49/EK irányelve (2002. június 25.) a környezeti zaj értékeléséről és 
kezeléséről – A Bizottság által a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló irányelvre vonatkozóan az 
egyeztetőbizottságon belül tett nyilatkozat (HL L 189, 2002.7.18., 12–25. o.). 


