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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0263/2011, adresată de Giuseppe Mercurio, de cetățenie italiană, 
privind poluarea sonoră pe axa rutieră care leagă orașul Benevento de autostrada 
Napoli-Bari (Italia)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că respectiva axă rutieră, situată la doar 30 de metri de locuința acestuia și 
de cartierul de locuințe Pezzapiana, este o sursă de zgomot puternic și continuu din cauza 
traficului intens, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. 
Locuitorii au semnalat în repetate rânduri această chestiune autorităților competente, 
solicitând instalarea unor bariere fonice, fără a obține însă un rezultat pozitiv.
Autostrada în cauză, cu un trafic de peste 6 milioane de autoturisme anual, constituie, 
conform prevederilor articolului 8 din Directiva 2002/49/CE, o sursă de poluare acustică în 
privința căreia autoritățile competente naționale ar fi trebuit să pună la punct un plan de 
acțiune pentru reducerea zgomotului până la 18 iulie 2008.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 iunie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2011

Conform Directivei 2002/49/CE privind zgomotul ambiental1, statele membre trebuie să 
întocmească hărți acustice strategice pentru drumurile principale cu un trafic mai mare de trei 
milioane de treceri ale vehiculelor anual și, într-o a doua etapă, să elaboreze planuri de acțiune 
pentru drumurile principale cartografiate. Cu toate acestea, măsurile luate în cadrul planurilor 
                                               
1 JO L 189, 18.7.2002, p. 12.
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de acțiune sunt la aprecierea autorităților competente, iar stabilirea valorilor-limită este, de 
asemenea, de competența statelor membre. 

Autoritățile italiene au transmis Comisiei rapoarte privind hărțile acustice și rezumate ale 
planurilor de acțiune. Toate aceste rapoarte sunt disponibile publicului1. Comisia a identificat 
elemente lipsă în aceste rapoarte și va solicita autorităților italiene să remedieze lacunele. 
Evaluarea de către Comisie a planurilor de acțiune prezentate de statele membre, în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Directiva 2002/49/CE, este în curs de 
desfășurare. 

Pe baza informațiilor furnizate de petiționar în legătură cu amplasamentul drumului principal, 
Comisia nu a putut să stabilească dacă planurile de acțiune prezentate includ drumul în cauză. 
Pentru a putea verifica dacă drumul este inclus în hărțile acustice și în planurile de acțiune, 
Comisia trebuie să știe care este numărul de referință al drumului și tronsonul exact în cauză.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 20 aprilie 2012

Pe baza informațiilor suplimentare furnizate de petiționar, Comisia a putut identifica planul 
relevant de acțiune pentru zgomot. Acesta este disponibil pe pagina de internet a ANAS2. 

Având în vedere acest aspect, nu poate fi identificată nicio încălcare a Directivei 2002/49/CE3 în 
provincia 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 JO L 189, 18.7.2002, p. 12.


