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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0643/2007 af Stefania Alessandrelli, italiensk statsborger, for 
Torrette-distriktets beboerudvalg, om luftforurening i byerne som følge af tung 
trafik

1. Sammendrag

Andrageren udtrykker bekymring over den miljøforurening, som tung og bymæssig trafik i 
over 10 år har forårsaget i et område i havnen i Ancona som følge af utilstrækkelig motorvejs-
og jernbaneinfrastruktur i forbindelse med den terminal, som er under opførelse. Denne 
alvorlige miljøsituation udgør en fare for indbyggernes sundhed og transportsikkerhed, hvilket 
forstærkes af risikoen som følge af stigende ulovlig indvandring i havneområdet. Efter at de 
uden held har henvist sagen til retten og gennem administrative kanaler til den højeste 
forvaltningsmyndighed, anmoder andragerne nu Europa-Parlamentet om at træffe 
foranstaltninger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. november 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2008.

Andrageren tager spørgsmålet om miljøforurening op, som tung og bymæssig trafik angiveligt 
har forårsaget som følge af utilstrækkelig motorvejs- og jernbaneinfrastruktur i forbindelse 
med havneterminalen i Ancona, Italien. Andrageren henviser til tilstedeværelsen af meget 
høje 1-timeskoncentrationer af PM10 og andre forurenende stoffer. Der henvises også til 
klager, som er indgivet til nationale domstole og offentlige forvaltnings- og 
regeringsmyndigheder. 
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Andrageren hævder, at de klager, der er indgivet til de nationale myndigheder, er gået 
upåagtet hen. Andrageren understreger også den høje risiko for folkesundheden, som 
indbyggere i det omkringliggende område er udsat for, samt farer for transportsikkerheden, 
hvilket forstærkes af risikoen som følge af stigende ulovlig indvandring i havneområdet.

De generelle bestemmelser om vurdering og styring af luftkvalitet er fastlagt i rammedirektiv 
96/62/EF1, mens specifikke bestemmelser for visse forurenende stoffer, herunder PM10, og 
NO2, som er de mest relevante i dette tilfælde, er fastlagt i de fire datterdirektiver, 
1999/30/EF2, 2000/69/EF3, 2002/3/EF4 og 2004/107/EF5. Ifølge det første datterdirektiv 
1999/30/EF blev grænseværdierne for PM10 ufravigelige i 2005, mens grænseværdierne for 
nitrogendioxid skal opfyldes inden 2010.

Kommissionen har modtaget officielle vurderingsoplysninger fra Italien, og overskridelser af 
den årlige grænseværdi, plus den tilladte tolerancemargen for PM10 og NO2, i Ancona-
området er rapporteret af de italienske myndigheder siden 2001. Disse overskridelser har 
allerede medført, at der er truffet foranstaltninger, som redegjort for i luftkvalitetsplanen for 
den pågældende zone. Planen, som blev meddelt Kommissionen i 2004 og dækker perioden 
1999 til 2007, henviser navnlig til foranstaltninger, der omhandler vejtrafiksituationen. Til 
trods for luftkvalitetsplanen er koncentrationerne af PM10 fortsat høje og overstiger 
grænseværdierne væsentligt også i 2006. De luftforureningsbekæmpende foranstaltninger, der 
medtages i planen, fastlægges af de kompetente nationale myndigheder. Kommissionen har 
ikke beføjelse til at kræve, at der træffes specifikke forureningsbekæmpende foranstaltninger 
inden for planens rammer. Kommissionen informeres imidlertid, i overensstemmelse med 
artikel 8 og 11 i direktiv 96/62/EF, om gennemførelsen af planer og programmer, og den 
undersøger regelmæssigt, hvilke fremskridt der gøres.

Overskridelse af grænseværdierne for PM10 er et udbredt problem i Fællesskabet, og 
Kommissionen anmodede i oktober sidste år de berørte medlemsstater om at fremsende mere 
detaljerede oplysninger om, hvilke foranstaltninger medlemsstaterne har truffet for at opnå 
disse grænseværdier.

Den tekniske vurdering af svarene på disse skrivelser finder sted på nuværende tidspunkt, 
herunder også svaret fra Italien, der blev modtaget den 3. januar 2008. Kommissionen vil på 
grundlag af den analyse beslutte hvilke yderligere foranstaltninger, der skal træffes. I den 
beslutning tages der også højde for det nye direktiv om luftkvaliteten og renere luft i Europa, 
der blev vedtaget af Parlamentet i december 2007.

Konklusion

Det er op til de kompetente myndigheder i de pågældende medlemsstater at beslutte, hvilke 
tiltag der skal iværksættes for at bekæmpe luftforureningen, og hvornår de skal iværksættes. 
Kommissionen kontrollerer regelmæssigt gennemførelsen af planer og programmer ved at 
undersøge, hvilke fremskridt der gøres, samt tendenserne inden for luftforurening.

                                               
1 EFT L 296 af 21.11.1996, s. 55.
2 EFT L 163 af 19.6.1999, s. 41.
3 EFT L 313 af 13.12.2000, s. 12.
4 EFT L 67 af 9.3.2002, s. 14.
5 EUT L 23 af 26.1.2005, s. 3.
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Med hensyn til overholdelsen af de grænseværdier, der er fastsat i direktiv 1999/30/EF i 
Arcona-området, bemærker Kommissionen, at grænseværdierne for PM10 blev overskredet i 
2005 og 2006. Det høje niveau af koncentrationerne af NO2 forpligter også medlemsstaterne 
til at træffe foranstaltninger for at sikre, at overholdelse af grænseværdierne for det 
pågældende forurenende stof på ikrafttrædelsesdatoen i 2010 ikke bringes i fare. Vedrørende 
overskridelserne af PM10-grænseværdierne vurderer Kommissionen oplysningerne fra Italien 
og vil på grundlag af denne vurdering og bestemmelserne i det nye luftkvalitetsdirektiv træffe 
passende foranstaltninger.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. marts 2009.

I den årlige rapport om luftkvalitet for 2007, som de italienske myndigheder indsendte i 
september 2008, blev det bekræftet, at grænseværdierne for PM10 blev overskredet for tredje 
år i træk i den luftkvalitetszone, hvor Ancona ligger. 

Flere medlemsstater, herunder Italien, har haft vanskeligt ved at overholde grænseværdierne 
for PM10 siden 2005, hvor disse grænseværdier trådte i kraft. Det nye direktiv 2008/50/EF1

om luftkvaliteten og renere luft i Europa giver medlemsstaterne mulighed for at blive undtaget 
fra forpligtelsen til at anvende disse grænseværdier indtil juni 2011 under forudsætning af, at 
visse betingelser er opfyldt.

Italien fremsendte den 26. januar 2009 en meddelelse, der omfattede nogle, men ikke alle 
luftkvalitetszoner, hvor grænseværdierne for PM10 var overskredet. For de zoner, som ikke 
omfattedes af meddelelsen, indledte Kommissionen den 29. januar 2009 en 
overtrædelsesprocedure for manglende overholdelse af grænseværdierne, som er fastsat i 
direktiv 1999/30/EF2. Meddelelsen omfatter den zone, hvor Ancona ligger. Kommissionen 
har ni måneder fra modtagelsen af meddelelsen til at vurdere, om betingelserne for 
undtagelsen er opfyldt. Inden for denne tidsramme vurderer Kommissionen, hvorvidt den skal 
gøre indsigelse mod den meddelte undtagelse. Vurderingen af meddelelsen vil give 
Kommissionen mulighed for at få et grundigt indblik i, hvordan luftkvaliteten forvaltes i hver 
af de pågældende zoner. 

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 22. januar 2010.

De italienske myndigheder orienterede i januar 2009 Kommissionen om en anmodning om 
fritagelse fra forpligtelsen til at anvende grænseværdierne for PM10 i 67 luftkvalitetszoner, 
herunder IT1102-zonen, som byen Ancona tilhører. I overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, 
i direktiv 2008/50/EF3 kan en medlemsstat fritages fra forpligtelsen til at anvende 
grænseværdierne for PM10, forudsat at følgende betingelser opfyldes: Alle 
bekæmpelsesforanstaltninger bør være truffet på nationalt, regionalt og lokalt plan for at sikre 
overholdelse inden tidsfristen i 2005, den primære årsag til overskridelse bør tilskrives 
lokalitetsspecifikke spredningsegenskaber, ugunstige klimaforhold eller grænseoverskridende 
bidrag, og der bør udarbejdes en luftkvalitetsplan, der viser, at der kan opnås overholdelse af 
grænseværdierne, inden den nye tidsfrist udløber.

                                               
1 EUT L 152 af 11.6.2008, s.1-44.
2 EFT L 163 af 19.6.1999, s. 41.
3 EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1.
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Kommissionen vedtog efter en vurdering af den italienske meddelelse den 28. september 2009 
en beslutning C(2009)7390, som indeholdt indsigelser mod fritagelsen fra forpligtelsen til at 
anvende den daglige grænseværdi for PM10 i zone IT1102 med den begrundelse, at det ikke 
var fuldt ud påvist, at grænseværdierne kan overholdes inden udløbet af fritagelsesperioden i 
2011. Der er dog givet fritagelse for den årlige grænseværdi.

Som følge deraf er de daglige grænseværdier for PM10 stadig gældende uden 
tolerancemargenen i zone IT1102, hvorimod den årlige grænseværdi plus tolerancemargenen 
(48 μg/m3 som årligt gennemsnit) er gældende i perioden 2008-2011.

De nyeste oplysninger, som officielt blev rapporteret til Kommissionen af de italienske 
myndigheder, viser, at zone IT1102 i 2008 overholdt den årlige grænseværdi (40 μg/m3 som 
årligt gennemsnit), men stadig overskred den daglige PM10-grænseværdi.

I lyset af klagerne over anvendelsen af fritagelsen og den kendsgerning, at den daglige 
grænseværdi fortsat overskrides i flere italienske luftkvalitetszoner, vil Kommissionen 
overveje at gå videre med overtrædelsessagen, som blev indledt i januar 2009 ved at sende 
endnu en advarsel til Italien.

6. Kommissionens svar, modtaget den 24. juni 2010.

Kommissionen ønsker at rette en udtalelse i den tidligere meddelelse fra januar 2010 om den 
zone, hvori Ancona er beliggende. I modsætning til det oplyste ligger det ikke i luftkvalitetszone 
IT1102, men i zone IT1101.

Zone IT1101 var også omfattet af anmodningen om udsættelse, som Italien meddelte i januar 
2009. I sin beslutning C(2009)7390 rejste Kommissionen indsigelser mod fritagelsen fra 
forpligtelsen til at anvende både årlige og daglige grænseværdier for PM10 i zone IT1101 med 
den begrundelse, at det ikke var fuldt ud påvist, at grænseværdierne kunne overholdes inden juni 
2011, og at zonen havde opfyldt den årlige PM10-grænseværdi i 2007.

De nyeste oplysninger, som officielt blev rapporteret til Kommissionen af de italienske 
myndigheder, viser, at IT1101-zonen i 2008 stadig overskred den daglige PM10-grænseværdi i 
2008.

I lyset af klagerne over anvendelsen af fritagelsen og den kendsgerning, at PM10-
grænseværdierne fortsat overskrides i flere italienske luftkvalitetszoner, sendte Kommissionen 
en sidste skriftlig advarsel til Italien i maj 2010.

7. Kommissionens svar (REV IV), modtaget den 10. juni 2011.

Den 8. oktober 2010 fremsendte de italienske myndigheder de officielle luftkvalitetsdata for 
Marche for 2009. Disse data bekræfter, at PM10-niveauerne i zone IT1101 stadig overskred den 
daglige grænseværdi. Derfor besluttede Kommissionen den 24. november 2010 at indbringe 
Italien for Den Europæiske Unions Domstol for i forskellige zoner og bymæssige områder ikke 
at overholde PM10-grænseværdierne som fastsat i direktiv 1999/30/EF, senere erstattet af 
direktiv 2008/50/EF (sag C-68/11).

8. Kommissionens svar (REV V), modtaget den 30. oktober 2013.
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I fortsættelse af Kommissionens sagsanlæg afsagde Domstolen den 19. december 2012 (sag 
C-68/11) dom om, at Italien ikke havde opfyldt sine forpligtelser med hensyn til 
grænseværdier for luftkvalitet for PM10 i 2006 og 2007.

Som opfølgning af dommen indledte Kommissionen i 2013 en pilotundersøgelse og sendte en 
skrivelse til de italienske myndigheder for at få fastslået, om kravene i mellemtiden var blevet 
opfyldt, og om der var foretaget det fornødne i de områder, hvor grænseværdierne stadig blev 
overskredet for at afkorte de perioder, hvor værdierne blev overskredet, mest muligt.

Med hensyn til Manche-regionen viser svaret fra de italienske myndigheder, at der blev 
opnået fuld overholdelse af den årlige grænseværdi i 2012, idet kun to målestationer angav en 
ubetydelig overskridelse af den daglige grænseværdi.


