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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0263/2011, którą złożył Giuseppe Mercurio (Włochy) w sprawie 
zanieczyszczenia hałasem powodowanego przez połączenie drogowe między 
Benevento a autostradą Neapol-Bari (Włochy)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję stwierdza, iż rzeczone połączenie drogowe, usytuowane w odległości 30 
metrów od jego domu oraz dzielnicy mieszkalnej Pezzapiana, powoduje głośność i nieustanny 
hałas w wyniku ciągłego ruchu w dzień i w nocy. 
Lokalni mieszkańcy kierowali do właściwych władz niezliczone skargi, domagając się 
postawienia ekranów dźwiękowych, jednak bez pozytywnego skutku.
Ponieważ autostradą tą przejeżdża rocznie ponad 6 milionów pojazdów, wchodzi ona w 
zakres art. 8 dyrektywy 2002/49/WE jako źródło zagrożenia hałasem, w odniesieniu do 
którego do dnia 18 lipca 2008 r. powinien był zostać sporządzony plan działań w sprawie 
zmniejszania hałasu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 czerwca 2011 r.. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2011 r.

W dyrektywie 2002/49/WE odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w 
środowisku1 wymaga się, by państwa członkowskie sporządzały strategiczne mapy hałasu dla 
głównych dróg o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów rocznie, a także, w 
drugim etapie, plany działania dla dróg objętych procesem sporządzania map. Środki 
                                               
1 Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 12.
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określone w ramach planów pozostają jednak w gestii właściwych organów, a określenie 
wartości granicznych również należy do kompetencji państw członkowskich. 

Włoskie władze przekazały Komisji sprawozdania dotyczące map hałasu i streszczenia 
planów działania. Wszystkie te sprawozdania są dostępne dla ogółu społeczeństwa1 Komisja 
wskazała w tych sprawozdaniach braki i zwróci się do włoskich władz o ich usunięcie. 
Komisja nadal dokonuje oceny planów działania przekazanych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy 2002/49/WE. 

Na podstawie informacji dostarczonych przez składającego petycję w odniesieniu do 
lokalizacji przedmiotowej głównej drogi, Komisja nie jest w stanie stwierdzić, czy przekazane 
plany działania odnoszą się do przedmiotowej drogi. W celu zweryfikowania, czy 
przedmiotowa droga jest objęta mapami hałasu i planami działania, Komisja musiałaby 
dysponować numerem referencyjnym drogi, jak również danymi na temat tego konkretnego 
odcinka.

4. Odpowiedź Komisji (REV), otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Na podstawie informacji dostarczonych przez składającego petycję Komisji udało się określić 
właściwy plan działania w zakresie hałasu. Jest on dostępny na stronie internetowej ANAS2. 

W związku z tym w regionie Benevento nie stwierdza się naruszenia wymogów dyrektywy 
2002/49/WE3.

                                               
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 Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 12.


