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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0263/2011 af Giuseppe Mercurio, italiensk statsborger, om 
støjforurening fra motorvejsaksen, der forbinder byen Benevento med motorvejen 
Napoli-Bari (Italien)

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at den pågældende motorvejsforbindelse, der befinder sig kun 30 m fra 
hans bolig og fra bebyggelsen Pezzapiana, forårsager stærk og vedvarende støj som følge af 
den intense trafik både dag og nat.
I denne forbindelse har beboerne sendt utallige klager til de kompetente myndigheder med 
anmodning om opførelse af en lydabsorberende mur uden noget som helst resultat.
Den pågældende motorvej med en trafik på over 6 mio. køretøjer om året er omfattet af 
bestemmelserne i artikel 8 i direktiv 2002/49/EF, der omhandler statens pligt til at iværksætte 
en aktionsplan til begrænsning af støjen fra en sådan støjforureningskilde inden den 18. juli 
2008.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. juni 2011).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2011

"Direktiv 2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj1 foreskriver, at medlemsstaterne 
udarbejder strategiske støjkort for større veje, hvor der passerer over 3 mio. køretøjer om året, 
og at de i anden etape udarbejder handlingsplaner for de kortlagte større veje.
Foranstaltningerne i handlingsplanerne udvælges dog af de kompetente myndigheder, ligesom 

                                               
1 EFT L 189 af 18.7.2002, s.12.
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fastsættelsen af grænseværdier også hører under medlemsstaternes kompetence.

De italienske myndigheder har indsendt rapporter vedrørende støjkortene og oversigter over 
handlingsplaner til Kommissionen. Alle disse rapporter er tilgængelige for offentligheden1.
Kommissionen identificerede manglende elementer i disse rapporter og vil anmode de 
italienske myndigheder om at udfylde disse mangler. Kommissionens vurdering af 
handlingsplanerne, som medlemsstaterne har fremsendt i henhold til artikel 10, stk. 2, i 
direktiv 2002/49/EF, er stadig i gang.

Kommissionen er ikke på grundlag af oplysningerne fra andrageren vedrørende placeringen af 
den større vej i stand til at identificere, hvorvidt de fremsendte handlingsplaner omfatter den 
berørte vej. For at være i stand til at verificere, om vejen dækkes af støjkortene og 
handlingsplanerne, har Kommissionen brug for vejens referencenummer, og Kommissionen 
skal kende den præcise omhandlede sektion."

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 20. april 2012

På grundlag af andragerens supplerende oplysninger, kunne Kommissionen identificere den 
pågældende støjhandlingsplan. Den er tilgængelig på ANAS' hjemmeside2. 

På baggrund af dette, kan der ikke påvises nogen overtrædelse af direktiv 2002/49/EF3 i 
Benevento-området.

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


