
CM\899830LV.doc PE475.819v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

20.4.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0263/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Giuseppe 
Mercurio, par Benevento un Neapoles–Bari (Itālija) autoceļu savienojuma radīto 
trokšņa piesārņojumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka intensīvā satiksme dienā un naktī attiecīgajā autoceļu 
savienojuma posmā, kas atrodas tikai 30 metrus no viņa mājas un Pezzapiana dzīvojamā 
rajona, rada skaļu un nepārtrauktu troksni.
Vietējie iedzīvotāji kompetentajām iestādēm iesnieguši neskaitāmas sūdzības, lūdzot uzstādīt 
skaņas barjeras, taču nav saņēmuši pozitīvu atbildi.
Tā kā gadā pa šo autoceļu brauc vairāk nekā seši miljoni transportlīdzekļu, uz šo minēto 
autoceļu kā trokšņa piesārņojuma avotu attiecas Direktīvas 2002/49/EK 8. panta noteikumi, 
saskaņā ar kuriem līdz 2008. gada 18. jūlijam bija jāizstrādā trokšņa mazināšanas rīcības 
plāns.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 6. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 26. oktobrī

Direktīvā 2002/49/EC par vides troksni 1prasīts, lai dalībvalstis izstrādātu trokšņu stratēģisko 
karti galvenajiem autoceļiem, pa kuriem gadā brauc vairāk nekā trīs miljoni automobiļu;
otrajā posmā kartē iekļautajiem galvenajiem ceļiem jāizstrādā rīcības plāni. Tomēr plānos 
paredzētos pasākumus kompetentās iestādes veic pēc saviem ieskatiem, un arī robežvērtību 
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noteikšana ir dalībvalstu kompetencē.

Itālijas varas iestādes Komisijai iesniedza gan ziņojumus par trokšņu kartēm, gan rīcības 
plānu kopsavilkumus. Visi šie ziņojumi ir pieejami sabiedrībai1. Komisija šajos ziņojumos 
konstatēja nepilnības un prasīs Itālijas varas iestādēm šīs nepilnības novērst. Komisija izvērtē 
ziņojumus par rīcības plāniem, ko dalībvalstis iesniegušas saskaņā ar Direktīvas 2002/49/EK 
10. panta 2. punktu.

Pamatojoties uz lūgumrakstā sniegto informāciju par galvenā autoceļa atrašanās vietu, 
Komisija nevar konstatēt, vai attiecīgais autoceļš ir iekļauts iesniegtajos rīcības plānos. Lai 
pārbaudītu, vai šis autoceļš ir iekļauts trokšņu kartēs un rīcības plānos, Komisijai būtu jāzina 
autoceļa un konkrētā posma atsauces numurs.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto papildu informāciju, Komisija spēja noteikt 
atbilstīgo trokšņa samazināšanas rīcības plānu. Tas ir pieejams ANS tīmekļa lapā2. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Benevento teritorijā Direktīvas 2002/49/EK3 pārkāpums nav 
konstatējams.

                                               
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 (Kampānijas provinces 
rīcības plāns lauku teritorijām)
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