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Temats: Lūgumraksts Nr. 0884/2018, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā 
M. I. N. V., par trokšņa piesārņojumu Santakrusā de Tenerifē (Spānijā)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja pauž nožēlu par Santakrusā de Tenerifē esošās Avenida de la 
Constitución pašreizējo nolaisto stāvokli, kas rada ievērojamu troksni. Lūgumraksta 
iesniedzēja norāda, ka savus apgalvojumus pamatojošus dokumentus ir iesniegusi Tenerifes 
salas padomei un Santakrusas de Tenerifes pilsētas domei, taču bez rezultātiem. Lūgumraksta 
iesniedzēja uzskata, ka attiecīgās iestādes ir pārkāpušas Direktīvu 2002/49/EK par vides 
trokšņa novērtēšanu un pārvaldību un Eiropas Savienības iedzīvotāju pamattiesības, 
piemēram, tiesības uz veselību, drošību, integritāti un tiesības tikt informētiem. Lūgumraksta 
iesniedzēja vēlas uzzināt, vai attiecībā uz šo teritoriju ir izstrādāts atjaunināts rīcības plāns, 
un, ja tāds ir, kādus pasākumus ir paredzēts veikt uz Avenida de la Constitución, lai novērstu 
tās stāvokļa pasliktināšanos un ierobežotu trokšņa piesārņojumu, no kura cieš šīs teritorijas 
iedzīvotāji. Lūgumraksta iesniedzēja arī ierosina virkni pasākumu, kurus varētu veikt, lai 
samazinātu minēto trokšņa piesārņojumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2018. gada 18. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2019. gada 24. jūlijā

Direktīvā 2002/49/EK1 noteikts, ka dalībvalstīm, inter alia, jāpieņem rīcības plāni, lai 
samazinātu vides troksni, ja tas nepieciešams, galvenajiem autoceļiem un aglomerācijām. Uz 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 25. jūnija Direktīva 2002/49/EK par vides trokšņa novērtēšanu un 
pārvaldību. Samierināšanas komitejā sniegtais Komisijas paziņojums attiecībā uz Direktīvu par vides trokšņa 
novērtēšanu un pārvaldību, OV L 189, 18.7.2002., 12.–25. lpp. 
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Santakrusu de Tenerifi un lūgumraksta iesniedzējas minēto autoceļu attiecas šis pienākums. 
Komisija uzsāka pārkāpumu procedūru Nr. 2016/2118 pret Spānijas iestādēm par to, ka tās 
neievēro Direktīvu 2002/49/EK. Spānijas iestādes savā 2018. gada septembrī sniegtajā atbildē 
apņēmās līdz 2019. gada martam pieņemt rīcības plānu Santakrusas de Tenerifes 
aglomerācijai.

Secinājums

Komisija turpinās sekot līdzi tam, kā šis jautājums tiek risināts. 


