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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0263/2011, του Giuseppe Mercurio, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την ηχορρύπανση από τη σύνδεση με αυτοκινητόδρομο μεταξύ Benevento και 
του αυτοκινητοδρόμου Μπάρι-Νάπολης στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η εν λόγω σύνδεση με αυτοκινητόδρομο, η οποία βρίσκεται 
μόλις 30 μέτρα από το σπίτι του και την κατοικημένη περιοχή Pezzapiana, προκαλεί δυνατό 
και συνεχή θόρυβο λόγω της πυκνής κυκλοφορίας ημέρα και νύχτα. 
Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν αποστείλει αμέτρητες καταγγελίες προς τις αρμόδιες αρχές 
ζητώντας την ανέγερση ηχομονωτικών πετασμάτων, χωρίς όμως θετικό αποτέλεσμα.
Με διέλευση άνω των έξι εκατομμυρίων οχημάτων ετησίως, ο εν λόγω αυτοκινητόδρομος 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 της οδηγίας 2002/49/ΕΚ ως πηγή ηχορρύπανσης 
για την οποία θα έπρεπε να έχει καταρτισθεί σχέδιο δράσης για τη μείωση του θορύβου έως 
τη 18η Ιουλίου 2008.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Ιουνίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2011.

Η οδηγία 2002/49/ΕΚ1 για τον περιβαλλοντικό θόρυβο απαιτεί από τα κράτη μέλη την 
εκπόνηση στρατηγικών χαρτών θορύβου για μεγάλους οδικούς άξονες στους οποίους 
καταγράφεται κυκλοφορία άνω των τριών εκατομμυρίων οχημάτων ετησίως και, σε δεύτερη 
φάση, την κατάρτιση σχεδίων δράσης για τους χαρτογραφημένους μεγάλους οδικούς άξονες. 
                                               
1 ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σ. 12.
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Ωστόσο, η λήψη των μέτρων στο πλαίσιο των σχεδίων επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των 
αρμόδιων αρχών και ο καθορισμός των οριακών τιμών εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων των 
κρατών μελών. 

Οι ιταλικές αρχές υπέβαλαν στην Επιτροπή εκθέσεις σχετικά με την εκπόνηση χαρτών 
θορύβου, καθώς και περιλήψεις σχεδίων δράσης. Όλες αυτές οι εκθέσεις είναι διαθέσιμες στο 
κοινό1. Η Επιτροπή έχει εντοπίσει στις εν λόγω εκθέσεις ελλιπή στοιχεία και θα ζητήσει από 
τις ιταλικές αρχές να καλύψουν τα αντίστοιχα κενά. Η αξιολόγηση εκ μέρους της Επιτροπής 
των σχεδίων δράσης που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος
2, της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα σχετικά με την τοποθεσία 
του μεγάλου οδικού άξονα, η Επιτροπή δεν μπορεί να διαπιστώσει κατά πόσον τα 
υποβληθέντα σχέδια δράσης καλύπτουν τον εν λόγω οδικό άξονα. Για να είναι σε θέση να 
εξακριβώσει εάν ο οδικός άξονας καλύπτεται από τους χάρτες θορύβου και από τα σχέδια 
δράσης, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει γνώση του αριθμού αναφοράς του οδικού άξονα, 
καθώς και του συγκεκριμένου τμήματος στο οποίο υπάγεται.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ), που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012

Βάσει των συμπληρωματικών πληροφοριών εκ μέρους του αναφέροντος, η Επιτροπή ήταν σε 
θέση να αντιμετωπίσει το σχετικό σχέδιο κατά της ηχορύπανσης το οποίο είναι διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα της ANAS2. 

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω δεν είναι δυνατόν να εντοπισθεί παραβίαση της οδηγίας  
2002/49/ΕΚ3 στην περιοχή του 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 (σχέδιο δράσης Καμπανίας 
εκτός οικισμών)
3 EE L 189 της 18.7.2002, σ.12.


