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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki Ancona kikötőjének egyik körzetében az épülőben 
lévő terminálhoz kapcsolódó nem megfelelő autópálya- és vasúti infrastruktúrák 
következményeként kialakult, a tehergépjárművek és a városi forgalmi torlódások által több 
mint 10 éve okozott környezetszennyezés miatt. E komoly helyzet közegészségügyi és 
közlekedésbiztonsági kockázatoknak teszi ki a lakókat, amit tovább súlyosbítanak a kikötő 
területén a növekvő illegális bevándorlásból eredő kockázatok. A petíció benyújtója, miután 
eredménytelenül fordult az üggyel a bírósághoz és – közigazgatási csatornákon keresztül – a 
legfelsőbb kormányhivatalokhoz, most az Európai Unió intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. november 12. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. június 10.

A petíció benyújtója környezetszennyezési kérdéseket vet fel, amelyeket állítólag a 
tehergépjárművek és a városi forgalmi torlódások okoznak, amely az olaszországi Ancona 
kikötőjének termináljához kapcsolódó nem megfelelő autópálya- és vasúti infrastruktúra 
következménye. A petíció megemlíti, hogy nagyon magas az óránkénti PM10-koncentráció és 
más szennyező anyagok koncentrációja is. Utal a nemzeti bíróságokhoz, állami hatóságokhoz 
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és kormányzati hatóságokhoz benyújtott panaszokra is. 

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a nemzeti hatóságokhoz benyújtott panaszokat figyelmen 
kívül hagyták. Továbbá azt is hangsúlyozza, hogy a szomszédos területek lakosai nagy 
közegészségügyi kockázatnak és közlekedésbiztonsági veszélyeknek vannak kitéve, amihez 
hozzájárulnak még az egyre növekvő mértékű rejtett bevándorlásból eredő kockázatok is a 
kikötő térségében.

A környezeti levegő minőségének vizsgálatára és ellenőrzésére vonatkozó általános 
rendelkezéseket a 96/62/EK keretirányelv1 rögzíti, míg az egyes szennyező anyagokra – PM10
és NO2, amelyek a legfontosabbak ebben az esetben – vonatkozó egyedi rendelkezéseket a 
négy kapcsolódó irányelv, az 1999/30/EK2, a 2000/69/EK3, a 2002/3/EK4 és a 2004/107/EK5

irányelv határozza meg. Az első leányirányelv, az 1999/30/EK irányelv szerint a PM10-re 
vonatkozó határértékek 2005-ben váltak kötelező erejűvé, míg az NO2-re vonatkozó 
határértékeket 2010-ig kell elérni.

A Bizottság hivatalos értékelési adatokat kapott Olaszországtól, és az éves határérték, 
valamint Ancona térségében a PM10-re és az NO2-re vonatkozó tűréshatár túllépéséről az 
olasz hatóságok 2001 óta beszámolnak. E túllépések miatt már tettek intézkedéseket, 
amelyeket a szóban forgó övezetre vonatkozó levegőminőségi terv vázol fel. A terv – amelyet 
2004-ben mutattak be a Bizottságnak, és az 1999–2007. közötti időszakra terjed ki – külön 
megemlíti a közúti közlekedési helyzettel foglalkozó intézkedéseket. A levegőminőségi terv 
ellenére a PM10-koncentárció továbbra is magas, és 2006-ban is jelentősen meghaladta a 
határértékeket. A tervben szereplő szennyezéscsökkentő intézkedésekről az illetékes nemzeti 
hatóságok döntenek. A Bizottságnak nincs hatásköre arra, hogy azt kérje, hogy egyedi 
szennyezéscsökkentő intézkedéseket tegyenek a terv keretében. Mindazonáltal a 96/62/EK 
irányelv 8. és 11. cikkével összhangban a Bizottságot tájékoztatják a tervek vagy programok 
végrehajtásáról, maga a Bizottság pedig rendszeresen vizsgálja a megtett előrelépéseket.

A PM10-határértékek túllépése nagyon elterjedt probléma a Közösségen belül, és a Bizottság 
tavaly októberben felkérte az érintett tagállamokat, hogy adjanak további részletes 
tájékoztatást arról, hogy milyen intézkedéseket tesznek az említett határértékek megvalósítása 
érdekében.

Jelenleg folyik az e levelekre adott válaszok technikai értékelése. E válaszok között van 
Olaszország válasza is, amelyet 2008. január 3-án kaptak meg. A Bizottság az elemzés 
alapján fog dönteni arról, hogy milyen további intézkedésekre van szükség. E döntés során 
figyelembe veszik majd a környezeti levegő minőségéről és Európa tisztább levegőjéről szóló 
új irányelvet, amelyet a Parlament 2007 decemberében szavazott meg.

                                               
1 HL L 296., 1996.11.21., 55. o.
2 HL L 163., 1999.6.19., 41. o.
3 HL L 313., 2000.12.13., 12. o.
4 HL L 67., 2002.3.9., 14. o.
5 HLL 23., 2005.1.26., 3. o.
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Következtetés

A tagállamok illetékes hatóságainak hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy szükség esetén 
milyen intézkedéseket kell alkalmazni a levegőszennyezés mérséklésére. A Bizottság a 
megtett előrelépések és a levegőszennyezés tendenciáinak vizsgálatán keresztül rendszeresen 
ellenőrzi a tervek vagy programok végrehajtását.

Azt illetően, hogy Ancona térségében betartották-e az 1999/30/EK irányelvben meghatározott 
határértékeket, a Bizottság megállapítja, hogy 2005-ben és 2006-ban túllépték a PM10-
határértékeket. Az NO2 magas koncentrációja is azt a kötelezettséget rója a tagállamra, hogy 
tegyen intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy ne kerüljön veszélybe e szennyező 
anyag tekintetében a határértékek 2010-re előírt teljesítése. A PM10-túllépést illetően a 
Bizottság jelenleg értékeli az Olaszország által nyújtott információkat, és ezen értékelés, 
valamint az új levegőminőségi irányelv rendelkezései alapján megfelelő intézkedéseket fog 
tenni.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. március 20.

Az olasz hatóságok által 2008 szeptemberében benyújtott, a levegőminőségről szóló 2007. évi 
jelentés megerősítette, hogy a PM10-határértékeket a három egymást követő évben túllépték 
azon levegőminőségi övezetben, ahol Ancona is található. 

Számos tagállam, többek között Olaszország számára 2005 óta – amikor is a határértékek 
hatályba léptek – nehézségekbe ütközik a PM10-határértékek betartása. A környezeti levegő 
minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló 2008/50/EK új 
irányelv1 lehetőségét biztosít a tagállamok számára, hogy 2011 júniusáig mentességet 
jelentsenek be e határértékek alkalmazásának kötelezettsége alól, feltéve, hogy bizonyos 
feltételek teljesülnek.

Olaszország 2009. január 26-án nyújtott be egy értesítést, amely számos, de nem az összes 
olyan levegőminőségi övezetre kiterjed, ahol túllépik a PM10-határértékeket. Azon övezetek 
vonatkozásában, amelyek nem szerepeltek az értesítésben, a Bizottság 2009. január 29-én 
jogsértési eljárást indított az 1999/30/EK irányelvben2 meghatározott határértékek túllépése 
miatt. Az értesítésben szerepel azon övezet, ahol Ancona is található. A Bizottságnak az 
értesítés kézhezvételétől számítva kilenc hónap áll rendelkezésére annak megvizsgálásához, 
hogy a mentességre vonatkozó feltételek teljesülnek-e. Az említett időtartamon belül a 
Bizottság határozatot szándékozik hozni arra vonatkozóan, hogy emeljen-e kifogást vagy sem 
a bejelentett mentességgel szemben. Az értesítés megvizsgálása lehetővé teszi a Bizottság 
számára, hogy alaposan tanulmányozhassa, hogy a bejelentett övezetekben hogyan kezelik a 
levegőminőség kérdését. 

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. január 22.

                                               
1 HL L 152., 2008.6.11., 1–44. o.

2 HL L 163., 1999.6.19., 14. o.
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Az olasz hatóságok 2009 januárjában arról értesítették a Bizottságot, hogy 67 levegőminőségi 
övezet tekintetében – ideértve az IT1102 övezetet, amely Ancona városát is magában foglalja 
– mentességet kérnek a PM10-határértékek alkalmazására vonatkozó kötelezettség alól. A 
2008/50/EK irányelv1 22. cikkének (2) bekezdésével összhangban egy tagállam az alábbi 
feltételek teljesülésekor mentesülhet a PM10-re vonatkozó határértékek alkalmazásának 
kötelezettsége alól: a levegőszennyezés csökkentését célzó valamennyi megfelelő intézkedést 
végrehajtották nemzeti, regionális és helyi szinten annak érdekében, hogy a 2005. évi 
határidőre elérjék a megfelelést; a határértékek túllépésének elsődleges oka a helyszínre 
jellemző terjedési jellegzetességeknek, a kedvezőtlen időjárási viszonyoknak vagy az 
országhatárokon átterjedő jellegnek tulajdonítható; valamint levegőminőségi tervet 
készítenek, amely igazolja, hogy a határértékeknek való megfelelés az új határidő lejárta előtt 
teljesülni fog.

Az olasz hatóságoktól kapott értesítés vizsgálatát követően a Bizottság 2009. szeptember 28-
án elfogadta a C(2009)7390 végleges határozatot, amelyben kifogást emel a PM10-re 
vonatkozó napi határértékek alkalmazására irányuló kötelezettség alóli mentességgel szemben 
az IT1102 övezetben, azzal az indokkal, hogy nem sikerült teljes körűen igazolni, hogy a 
mentességi időszak 2011-ben történő lejártáig elérhető a napi határértékeknek való 
megfelelés. Ugyanakkor az éves határérték vonatkozásában jóváhagyták a mentességet.

Ennek következtében a PM10-re vonatkozó napi határérték a továbbiakban is tűréshatár nélkül 
érvényes az IT1102 övezetben, míg a 2008–2011 közötti időszakban a tűréshatárral növelt 
éves határérték (48 μg/m3 mint éves átlag) alkalmazandó.

Az olasz hatóságok részéről a Bizottsággal hivatalosan közölt legfrissebb információ azt 
mutatja, hogy 2008-ban az IT1102 övezet megfelelt a PM10-re vonatkozó éves határértéknek 
(40 μg/m3 mint éves átlag), azonban továbbra is túllépte a PM10-re vonatkozó napi 
határértéket.

Tekintettel a mentesség alkalmazásával szemben felmerült kifogásokra, valamint arra a 
tényre, hogy a napi határértéket több olaszországi levegőminőségi övezetben továbbra is 
túllépik, a Bizottság mérlegelni fogja, hogy a 2009 januárjában indított jogsértési eljárás újabb 
lépéseként másodízben is figyelmeztető levelet intézzen Olaszországhoz.

6. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. június 24.

A Bizottság helyesbíteni kívánja a 2010. januári előző válaszában tett azon kijelentését, amely az 
Ancona elhelyezkedési helye szerinti övezetre vonatkozik. Az ott állítottaktól eltérően ez a 
terület nem az IT1102, hanem az IT1101 levegőminőségi övezetben található.

Az IT1101 övezet szerepelt továbbá az Olaszország által 2009 januárjában bejelentett, a 
mentesség időtartamának meghosszabbítása iránti kérelemben is. A Bizottság C(2009)7390 
határozatában kifogásokat emelt a PM10-re vonatkozó mind éves, mind napi határértékek alóli 
mentességre nézve az IT1101 övezetben azon az alapon, hogy nem bizonyították, hogy 2011 
júniusáig teljesítik a napi határértékre vonatkozó előírást, sem azt, hogy az övezet 2007-ben 

                                               
1 HL L 152., 2008.6.11., 1. o.



CM\1010173HU.doc 5/5 PE407.961v06-00

HU

megfelelt a PM10 éves határértékének.

Az olasz hatóságok által a Bizottságnak hivatalosan bejelentett legfrissebb információk azt 
mutatják, hogy 2008-ban az IT1101 övezet még mindig túllépte a PM10-re vonatkozó napi 
határértéket.

A mentességi kérelem ellen felhozott kifogásoknak és annak a ténynek a fényében, hogy a 
PM10 határértékeket továbbra is számos olasz levegőminőségi övezetben túllépik, a Bizottság 
egy utolsó írásbeli figyelmeztetést küldött Olaszországnak 2010 májusában.

7. A Bizottságtól kapott válasz (REV IV.): 2011. június 10.

2010. október 8-án az olasz hatóságok benyújtották a Marche tartományra vonatkozó hivatalos, 
2009-es levegőminőségi adatokat. Ezek az adatok alátámasztják, hogy az IT1101-es övezetben a 
PM10 szintje továbbra is meghaladja a napi határértéket. A Bizottság ezért 2010. november 24-én 
úgy határozott, hogy eljárást kezdeményez Olaszország ellen az Európai Unió Bírósága előtt a 
2008/50/EK irányelvvel felváltott 1999/30/EK irányelvben lefektetett, a PM10-re vonatkozó 
határértékeknek való megfelelés számos övezetben és agglomerációban történő 
elmulasztásáért.(C-68/11. számú ügy).

8. A Bizottságtól kapott válasz (REV V.): 2013. október 30.

A Bizottság által kezdeményezett jogi eljárást követően a Bíróság 2012. december 19-én 
hozott ítéletében (C-68/11. sz. ügy) megállapította, hogy Olaszország 2006-ban és 2007-ben 
is megsértette a PM10-re vonatkozó környezeti levegőminőségi határértékekkel kapcsolatos 
kötelezettségeit.

A bírósági határozat nyomon követéseként a Bizottság 2013-ban uniós kísérleti vizsgálatot 
indított (EU Pilot enquiry), és levelet küldött az olasz hatóságoknak, hogy tisztázza, 
időközben megvalósult-e a kötelezettségek betartása, és hogy minden szükséges intézkedést 
megtettek-e azokon a területeken, amelyeken még mindig túllépik a határértékeket, biztosítva, 
hogy a túllépés a lehető legkisebb legyen.

Az olasz kormány válasza megerősíti, hogy Marche tartomány esetében 2012-ben teljes 
mértékben betartották az éves határértékeket, és csak két állomás van, ahol még mindig 
előfordul a napi határérték enyhe túllépése.


