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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0263/2011, ingediend door Giuseppe Mercurio (Italiaanse 
nationaliteit), over geluidsoverlast op de autosnelwegverbinding tussen Benevento 
en de snelweg Napels-Bari (Italië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat het drukke verkeer op deze autosnelwegverbinding, op slechts dertig 
meter afstand van zijn huis en van de wijk Pezzapiana, dag en nacht ernstige geluidsoverlast 
veroorzaakt. De bewoners hebben zonder resultaat talloze keren bij de bevoegde autoriteiten aan 
de bel getrokken met het verzoek om een geluidswal te plaatsen. De snelweg, waarop jaarlijks 
meer dan zes miljoen voertuigen passeren, valt onder artikel 8 van Richtlijn 2002/49/EG, waarin 
bepaald is dat de lidstaten uiterlijk 18 juli 2008 actieplannen hebben uitgewerkt voor de 
beheersing van lawaaiuitstoot en lawaai-effecten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 juni 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2011.

De Richtlijn betreffende omgevingslawaai 2002/49/EG1 vereist dat lidstaten strategische 
geluidsbelastingkaarten en vervolgens actieplannen opstellen voor belangrijke wegen met meer 
dan 3 miljoen passerende voertuigen per jaar. Het bepalen van de maatregelen in de plannen en 
het vaststellen van grenswaarden vallen echter binnen de bevoegdheid van de daartoe bevoegde 
autoriteiten in de lidstaten.  

                                               
1 PB L 189 van 18.7.2002, blz. 12.
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De Italiaanse autoriteiten hebben rapportages ingediend over de geluidsbelastingkaarten en 
samenvattingen van de actieplannen bij de Commissie. Alle verslagen kunnen geraadpleegd 
worden door het publiek1. De Commissie trof omissies aan in deze verslagen en zij zal de 
Italiaanse autoriteiten verzoeken de ontbrekende informatie aan te vullen. De beoordeling van de 
rapporten over de actieplannen zoals ingediend door de lidstaten overeenkomstig artikel 10, lid 
2, van Richtlijn 2002/49/EG is nog niet afgerond. 

Naar aanleiding van de informatie die indiener heeft verstrekt over de locatie van de belangrijke 
weg, kan de Commissie niet vaststellen of de ingediende actieplannen ook de weg in kwestie 
betreffen. De Commissie heeft het referentienummer van de weg nodig en het specifieke 
gedeelte waar het om gaat. Daarmee zou zij kunnen verifiëren of de betreffende weg is 
opgenomen in de geluidsbelastingkaarten en de actieplannen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012

Op basis van de door indiener aangeleverde aanvullende informatie kon de Commissie het ter zake 
doende geluidsactieplan vinden. Het is beschikbaar op de website van bouwbedrijf ANAS.2

Gezien het bovenstaande is er geen sprake van een inbreuk op Richtlijn 2002/49/EG3 in 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 PB L 189 van 18.7.2002, blz.12.


