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Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0263/2011, внесена от Giuseppe Mercurio, с италианско 
гражданство, относно шумово замърсяване от магистралната връзка между 
Benevento и автомагистралата Неапол-Бари (Италия)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че въпросната магистрална връзка, разположена само 
на 30 м. от неговия дом и жилищния квартал Pezzapiana, генерира висок и непрекъснат 
шум от интензивния трафик през деня и през нощта. 
Местните жители са подали огромен брой жалби до компетентните органи, с молба за 
издигането на шумозащитни бариери, но без положителен резултат.
С преминаването на повече от 6 милиона превозни средства годишно въпросната 
магистрала попада в обхвата на член 8 от Директива 2002/49/ЕО като източник на 
шумово замърсяване, поради което до 18 юли 2008 г. е следвало да бъде изготвен план 
за действие за намаляване на шума.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 юни 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2011 г.

Директивата за шума в околната среда1 изисква от държавите членки да създадат 
стратегически карти на шума за основните пътища с повече от три милиона 
преминавания на автомобили годишно и, като втора стъпка, да изготвят план за 
действие по отношение на тези основни пътища. Въпреки това определянето на 

                                               
1 ОВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 12.
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мерките, включени в плановете, и въвеждането на пределно допустими стойности са 
въпроси, попадащи в сферата на компетентност на държавите членки. 

Италианските органи предоставиха на Комисията доклади относно картите на шума, 
както и резюмета на плановете за действие. Всички тези доклади са предоставени на 
обществеността1. Комисията установи липсващи елементи в тези доклади и ще поиска 
от италианските органи да запълнят тези празнини. Комисията все още извършва 
оценка на плановете за действие, представени от държавите членки, съгласно член 10, 
параграф 2 от Директива 2002/49/EО. 

Предоставената от вносителя на петицията информация, свързана с местоположението 
на основния път, не дава възможност на Комисията да установи дали представените 
планове за действие включват въпросния път. За да може да провери дали пътят е 
включен в картите на шума и в плановете за действие, Комисията ще има нужда от 
съответния номер на пътя и точния участък от него.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 20 април 2012 г.

Въз основа на предоставената от вносителя на петицията допълнителна информация 
Комисията успя да установи кой е съответният план за действие във връзка с шума. Той 
е публикуван на уебстраницата на ANAS2. 

С оглед на това не може да се установи никакво нарушение на Директива 2002/49/EО3 в 
района на Benevento.

                                               
1 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/&vm=detailed&sb=Title
  http://cdr.eionet.europa.eu/it/eu/noise
2 http://www.stradeanas.it/index.php?/appalti/avvisi/dettaglio/id/1 (extra agglomerati_piano di azione Campania)
3 ОВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 12.


