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Tema: Peticija Nr. 0643/2007 dėl intensyvaus eismo sukeltos miesto oro taršos, kurią 
pateikė Italijos pilietė Stefania Alessandrelli Torrette Rajono gyventojų 
komiteto vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja išreiškia susirūpinimą dėl aplinkos taršos, kurią daugiau kaip dešimt metų 
Ankonos uosto rajone kelia sunkiosios transporto priemonės ir miesto transporto grūstys, 
atsirandančios dėl netinkamos greitkelių ir geležinkelių infrastruktūros, sudarančios jungtį su 
šiuo metu baigiamu statyti terminalu. Dėl šios rimtos aplinkos padėties gyventojai susiduria 
su pavojais visuomenės sveikatai ir transporto saugai. Be to, padėtį apsunkina pavojai, 
kylantys dėl didėjančios nelegalios imigracijos uosto teritorijoje. Po to, kai peticijos pateikėjai 
nesėkmingai kreipėsi į teismus ir, naudodamiesi administracinėmis priemonėmis, į 
aukščiausios valdžios institucijas, jie galiausiai siekia, kad priemonių imtųsi Europos Sąjunga.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. lapkričio 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. birželio 10 d.

„Peticijos pateikėja kelia klausimą dėl aplinkos taršos, kurią Ankonoje (Italija) tariamai kelia 
sunkiosios transporto priemonės ir miesto transporto grūstys, susidarančios dėl netinkamos 
greitkelių ir geležinkelių infrastruktūros, sudarančios jungtį su Ankonos uosto terminalu. 
Peticijos pateikėja nurodo, kad pastebima didelė PM10 ir kitų teršalų valandos koncentracija. 
Taip pat atkreipiamas dėmesys į nacionaliniams teismams, viešojo administravimo ir valdžios 
institucijoms pateiktus skundus. 
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Peticijos pateikėja teigia, kad nebuvo atsižvelgta į nacionalinėms valdžios institucijoms 
pateiktus skundus. Peticijos pateikėja taip pat pabrėžia, kad gretimos teritorijos gyventojai 
susiduria su pavojais visuomenės sveikatai ir transporto saugai. Be to, padėtį apsunkina 
pavojai, kylantys dėl didėjančios nelegalios imigracijos uosto teritorijoje.

Bendrosios nuostatos dėl oro kokybės vertinimo ir valdymo apibrėžtos Pagrindų direktyvoje 
96/62/EB1, o konkrečios nuostatos dėl tam tikrų teršalų, įskaitant PM10 ir NO2, kurie šiuo 
atveju yra svarbiausi, apibrėžtos keturiose papildančiose direktyvose: 1999/30/EB2, 
2000/69/EB3, 2002/3/EB4 ir 2004/107/EB5. Pagal pirmąją papildančią direktyvą 1999/30/EB 
PM10 ribinės vertės turėjo būti pasiektos iki 2005 m., o NO2 ribinės vertės – iki 2010 metų.

Komisija gavo iš Italijos oficialius įvertinimo duomenis. Be to, nuo 2001 m. Italijos valdžios 
institucijos teikė ataskaitas apie PM10 ir NO2 metinių ribinių verčių ir leistinų nukrypimo
dydžių viršijimą Ankonos teritorijoje. Šis ribinių verčių viršijimas jau paskatino imtis tam 
tikrų priemonių, kurios yra išdėstytos atitinkamai teritorijai parengtame oro kokybės plane. 
2004 m. Komisijai pateiktame plane, apimančiame 1999–2007 m. laikotarpį, daugiausia 
dėmesio skiriama kelių eismo būklės gerinimo priemonėms. Nepaisant oro kokybės plano, 
PM10 koncentracija išlieka didelė, t. y. ir 2006 m. ji taip pat gerokai viršijo ribines vertes. 
Sprendimą dėl į planą įtrauktų taršos mažinimo priemonių priima kompetentingos 
nacionalinės institucijos. Komisija neturi įgaliojimų reikalauti, kad vykdant planą būtų imtasi 
konkrečių taršos mažinimo priemonių. Vis dėlto, pagal Direktyvos 96/62/EB 8 ir 
11 straipsnius Komisija informuojama apie planų arba programų įgyvendinimą ir reguliariai 
nagrinėja padarytą pažangą.

PM10 ribinės vertės nesilaikymas – Bendrijoje plačiai paplitusi problema, todėl praeitų metų 
spalio mėn. Komisija pareikalavo, kad susijusios valstybės narės pateiktų daugiau ir 
išsamesnės informacijos apie priemones, kurių jos imasi, kad būtų pasiektos šios ribinės 
vertės.

Dabar vyksta atsakymų į šiuos laiškus (taip pat ir 2008 m. sausio 3 d. iš Italijos gauto 
atsakymo) techninis įvertinimas. Komisija, remdamasi šia analize, nuspręs, kokių tolesnių 
veiksmų reikėtų imtis. Šiame sprendime taip pat bus atsižvelgta į naują direktyvą dėl aplinkos 
oro kokybės ir švaresnio oro Europoje, už kurią Europos Parlamentas balsavo 2007 m. 
gruodžio mėnesį.“

Išvada

Valstybių narių kompetentingos institucijos turi nuspręsti, kokias priemones prireikus taikyti, 
kad būtų sumažinta oro tarša. Komisija reguliariai tikrina, kaip įgyvendinami planai ar 
programos, nagrinėdama jų eigą ir oro taršos tendencijas.

Dėl ribinių verčių, nustatytų Direktyvoje 1999/30/EB, laikymosi Ankonos srityje Komisija 
                                               
1 OL L 296, 1996 11 21, p. 55.
2 OL L 163, 1999 6 19, p. 41.
3 OL L 313, 2000 12 13, p. 12
4 OL L 67, 2002 3 9, p. 14.
5 OL L 23, 2005 1 26, p. 3.
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pažymi, kad PM10 ribinės vertės buvo viršytos ir 2005, ir 2006 m. Esant didelei NO2
koncentracijai valstybė narė taip pat įpareigota imtis priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad 
siekis iki 2010 m. pasiekti šio teršalo ribinę vertę būtų įgyvendintas. PM10 ribinės vertės 
viršijimo atveju Komisija vertina informaciją, kurią jai pateikė Italija, ir, remdamasi šio 
vertinimo rezultatais ir atsižvelgdama į naujos direktyvos dėl aplinkos oro kokybės nuostatas, 
imsis atitinkamų veiksmų.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. kovo 20 d.

„2007 m. metinės oro kokybės ataskaitos, kurią Italijos institucijos pateikė 2008 m. rugsėjo 
mėn., duomenys patvirtina išvadą, kad trečius metus iš eilės oro kokybės zonoje, kuriai 
priklauso Ankona, buvo viršytos PM10 ribinės vertės. 

Kelioms valstybėms narėms, įskaitant Italiją, iškilo sunkumų įgyvendinant 2005 m. 
įsigaliojusį reikalavimą pasiekti tam tikras PM10 ribines vertes. Naujoje direktyvoje 
2008/50/EB1 dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje numatyta galimybė 
valstybėms narėms pranešti apie išimtį dėl įpareigojimo taikyti šias ribines vertes iki 2011 m. 
birželio mėn., jeigu laikomasi tam tikrų sąlygų.

2009 m. sausio 26 d. Italija pateikė atitinkamą pranešimą, kuriame išvardytos kelios, bet ne 
visos oro kokybės zonos, kuriose buvo viršytos PM10 ribinės vertės. 2009 m. sausio 29 d. 
Komisija pradėjo pažeidimo procedūras dėl Direktyvoje 1999/30/EB2 nustatytų ribinių verčių 
nesilaikymo zonose, kurios nebuvo įtrauktos į pranešimą. Zona, kurioje yra Ankona, įtraukta į 
pranešimą. Komisija turi per devynis mėnesius nuo pranešimo gavimo įvertinti, ar sąlygos 
išimčiai gauti yra patenkintos. Komisija ketina per šį laikotarpį nuspręsti, ar prieštarauti 
išimties prašymui, ar ne. Vertindama šį pranešimą Komisija galės atidžiai įsigilinti į tai, kaip 
valdoma oro kokybė visose zonose, kurios nurodytos pranešime.“ 

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d.

„2009 m. sausio mėn. Italijos valdžios institucijos pateikė Komisijai prašymą išimties tvarka 
leisti nevykdyti įpareigojimo taikyti PM10 ribines vertes 67 oro kokybės zonose, įskaitant 
IT1102 zoną, kuriai priklauso Ankonos miestas. Pagal Direktyvos 2008/50/EB3 22 straipsnio 
2 dalį valstybėms narėms gali būti leidžiama nevykdyti įpareigojimo taikyti PM10 ribines 
vertes, jeigu tenkinamos šios sąlygos: nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis imtasi 
visų reikiamų taršos mažinimo priemonių, kad ribinės vertės būtų pasiektos iki 2005 m.; 
pagrindinė ribinių verčių viršijimo priežastis susijusi su tai vietai būdingomis sklaidos 
savybėmis, nepalankiomis klimato sąlygomis arba tarpvalstybine tarša; parengiamas oro 
kokybės planas, kuriame išdėstoma, kaip iki naujo termino bus pasiektos ribinės vertės.

2009 m. rugsėjo 28 d. Komisija po Italijos pranešimo vertinimo priėmė sprendimą 
(COM(2009)7390 galutinis), kuriame buvo pareikšti prieštaravimai dėl leidimo išimties 
tvarka nevykdyti įpareigojimo taikyti PM10 paros ribines vertes IT1102 zonoje dėl to, kad 
nebuvo visapusiškai įrodyta, jog paros ribinės vertės gali būti pasiektos iki išimties taikymo 

                                               
1 OL L 152, 2008 6 11, p. 1–44.
2 OL L 163, 1999 6 19, p. 41.
3 OL L 152, 2008 6 11, p. 1.
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laikotarpio pabaigos (2011 m.). Vis dėlto metinės ribinės vertės atveju buvo leista taikyti 
išimtį.

Dėl to IT1102 zonoje PM10 paros ribinė vertė ir toliau bus taikoma nepridedant leistino 
nukrypimo dydžio, o taikant metinę ribinę vertę 2008–2011 m. laikotarpiu galios reikalavimas 
laikytis jos ir leistino nukrypimo dydžio sumos (48 μg/m3 – metinis vidurkis) rodiklio.

Iš naujausios informacijos, kurią Italijos valdžios institucijos oficialiai pateikė Komisijai, 
matyti, kad 2008 m. IT1102 zonoje buvo laikomasi PM10 metinės ribinės vertės (40 μg/m3

metinio vidurkio), bet vis dar buvo viršijama PM10 paros ribinė vertė.

Atsižvelgdama į prieštaravimus, pareikštus dėl leidimo nevykdyti atitinkamo įpareigojimo 
išimties tvarka, ir į tai, kad keliose Italijos oro kokybės zonose ir toliau viršijamos paros 
ribinės vertės, Komisija svarstys galimybę toliau tęsti 2009 m. sausio mėn. pradėtą pažeidimo 
bylą ir pateikti Italijai antrą įspėjimą.“

6. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. birželio 24 d.

„Komisija norėtų pataisyti pareiškimą, pateiktą ankstesniame 2010 m. sausio mėn. atsakyme dėl 
zonos, kurioje yra Ankona. Priešingai nei buvo nurodyta, Ankona priklauso oro kokybės zonai 
IT1101, o ne zonai IT1102.

Kaip Italija pranešė 2009 m. sausio mėn., zona IT1101 buvo taip pat įtraukta į prašymą dėl laiko 
pratęsimo. Sprendime C(2009) 7390 Komisija pareiškė prieštaravimus dėl leidimo išimties 
tvarka nevykdyti įpareigojimo taikyti PM10 ir metines, ir paros ribines vertes IT1101 zonoje dėl 
to, kad nebuvo įrodyta, jog iki 2011 m. birželio mėn. bus užtikrinta, kad bus laikomasi paros 
ribinės vertės ir kad zonoje buvo laikomasi PM10 metinės ribinės vertės 2007 m.

Iš naujausios informacijos, kurią Italijos valdžios institucijos oficialiai pateikė Komisijai, 
matyti, kad 2008 m. IT1101 zonoje vis dar buvo viršijama PM10 paros ribinė vertė.

Atsižvelgdama į prieštaravimus, pareikštus dėl leidimo nevykdyti atitinkamo įpareigojimo 
išimties tvarka, ir į tai, kad keliose Italijos oro kokybės zonose ir toliau viršijamos ribinės 
vertės, Komisija 2010 m. gegužės mėn. išsiuntė Italijai paskutinį rašytinį įspėjimą.“

7. Komisijos atsakymas (REV.IV), gautas 2011 m. birželio 10 d.

„2010 m. spalio 8 d. Italijos valdžios institucijos pateikė oficialius 2009 m. Markės regiono oro 
kokybės duomenis. Šie duomenys patvirtina, kad IT 1101 zonoje PM10 lygis vis dar viršijo paros 
ribinę vertę. Todėl 2010 m. lapkričio 24 d. Komisija nusprendė paduoti Italiją į Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismą dėl Direktyvoje 1999/30EB, kurią pakeitė Direktyva 2008/50/EB, 
nurodytų PM10 ribinių verčių nesilaikymo keliose zonose ir aglomeracijose (byla C-68/11).“

8. Komisijos atsakymas (REV.V), gautas 2013 m. spalio 30 d.

„Po to, kai Komisija ėmėsi teisinių veiksmų, Teisingumo Teismas 2012 m. gruodžio 19 d. 
sprendimu (Byla C-68/11) pripažino, kad Italija 2006 m. ir 2007 m. nesilaikė reikalavimo, 
susijusio su aplinkos oro kokybės ribine verte.

Atsižvelgdama į Teismo sprendimą, Komisija 2013 m. pradėjo „EU Pilot“ tyrimą ir išsiuntė 
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raštą Italijos valdžios institucijoms, kad įsitikintų, ar per tą laiką pavyko patenkinti atitikties 
reikalavimus ir ar buvo imtasi visų reikiamų priemonių zonose, kuriose ribinės vertės yra vis 
dar viršijamos tam, kad šis viršijimas truktų kuo trumpiau.

Kalbant apie Markės regioną, iš Italijos Vyriausybės pateikto atsakymo matyti, kad 2012 m. 
buvo visiškai laikomasi metinių ribinių verčių ir tik dviejose stotyse vis dar užregistruojamas 
lengvas paros ribinės vertės viršijimas.


