
CM\899830HU.doc PE475.819v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

20.4.2012

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Giuseppe Mercurio olasz állampolgár által benyújtott 0263/2011. számú 
petíció a Benevento városát a Nápoly–Bari autópályával (Olaszország) 
összekötő közúti tengelyen tapasztalható zajszennyezésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a szóban forgó autópálya környékén, amely mindössze 30 
méterre található a lakóhelyétől, illetve Pezzapiana településtől, igen erős és folyamatos a 
zajszennyezés a sűrű nappali és éjszakai forgalom miatt. 
Ezt a lakók már számtalan alkalommal jelezték az illetékes hatóságnál, továbbá kérvényezték 
zajvédő fal megépítését, de ezt nem sikerült elérniük.
A szóban forgó autópályán évente több mint hatmillió jármű halad át jelentős zajszennyezést 
okozva, ezért az autópálya a 2002/49/EK irányelv 8. cikkének hatálya alá tartozik, azaz az 
államnak 2008. július 18-ig cselekvési tervet kellett volna kidolgoznia a zajcsökkentés 
érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. június 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. október 26.

A környezeti zajról szóló 2002/49/EK1 irányelv előírja a tagállamok számára, hogy stratégiai 
zajtérképeket dolgozzanak ki azon fontosabb közutak esetében, amelyeket évente 
                                               
1 HL L 189., 2002.7.18., 12. o.
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hárommilliónál több jármű vesz igénybe, további lépésként pedig készítsenek cselekvési 
terveket a zajtérképek tárgyát képező fontosabb közutakra vonatkozóan. Ugyanakkor a 
tervekben foglalt intézkedésekről az illetékes hatóságok szabadon dönthetnek, a határértékek 
megállapítása pedig szintén a tagállamok hatáskörét képezi. 

Az olasz hatóságok zajtérképekről szóló jelentéseket és cselekvési tervekről készült 
összefoglalókat nyújtottak be a Bizottsághoz. A jelentések nyilvánosan is elérhetőek1. A 
Bizottság e jelentésekben bizonyos hiányosságokat tárt fel, és a továbbiakban felkéri majd az 
olasz hatóságokat azok pótlására. A Bizottság jelenleg is végzi a tagállamok által a 
2002/49/EK irányelv 10. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott cselekvési tervek 
értékelését. 

A petíció benyújtója által a főút elhelyezkedésével kapcsolatban szolgáltatott információk 
alapján a Bizottság nem tudja megállapítani, hogy az előterjesztett cselekvési tervek az 
érintett útra vonatkoznak-e. Annak megállapításához, hogy egy adott útvonalra kiterjed-e a 
zajtérképek és cselekvési tervek hatálya, a Bizottságnak szüksége volna az út nyilvántartási 
számára és az érintett útszakasz pontos meghatározására.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2012. április 20.

A petíció benyújtója által szolgáltatott további információk alapján a Bizottság meg tudta 
állapítani a szóban forgó zajszennyezés elleni cselekvési terv hatályát. A dokumentum elérhető 
az olasz közútkezelő ANAS honlapján2. 

Ennek értelmében nem állapítható meg a 2002/49/EK irányelv3 megsértése Benevento 
környékén.

                                               
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 HL L 189., 2002.7.18., 12. o.


