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nationaliteit), namens het wijkbewonerscomité Torrette, over stedelijke 
luchtvervuiling als gevolg van vrachtverkeer

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster drukt haar grote bezorgdheid uit over de milieuvervuiling die al ruim tien jaar in 
een wijk van de haven van Ancona wordt veroorzaakt door vrachtverkeer en stedelijke 
verkeersopstoppingen als gevolg van de ontoereikende infrastructuur van auto- en 
spoorwegen die in verbinding staan met de terminal waaraan momenteel de laatste hand wordt 
gelegd. Door deze kritieke milieusituatie worden de plaatselijke bewoners blootgesteld aan 
ernstige volksgezondheids- en vervoersveiligheidsrisico's. Hierbij komt ook nog eens het 
gevaar van de groeiende clandestiene immigratie in het havengebied. Nadat de zaak zonder 
succes is aangekaart bij het gerecht en, middels bestuurlijke kanalen, de hoogste 
overheidsautoriteiten, vraagt indienster nu om stappen van de kant van de Europese Unie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 november 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2008

Indienster brengt de kwestie ter sprake van de milieuvervuiling die zou worden veroorzaakt 
door vrachtverkeer en stedelijke verkeersopstoppingen als gevolg van de ontoereikende 
infrastructuur van auto- en spoorwegen die in verbinding staan met de haventerminal in 
Ancona in Italië. Indienster verwijst naar het bestaan van zeer hoge uurconcentraties PM10 en 
andere verontreinigende stoffen. Ook verwijst zij naar klachten die zijn ingediend bij 
nationale rechtbanken, het openbaar bestuur en overheidsinstanties.
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Indienster beweert dat de klachten die bij de nationale autoriteiten zijn ingediend, zijn 
genegeerd. Indienster onderstreept ook het hoge volksgezondheidsrisico waaraan de bewoners 
van het omliggende gebied worden blootgesteld, alsook de vervoersveiligheidsrisico's, die 
nog eens worden vergroot door het gevaar van de groeiende clandestiene immigratie in het 
havengebied.

De algemene bepalingen inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit zijn 
vastgelegd in Kaderrichtlijn 96/62/EG1, terwijl specifieke bepalingen inzake bepaalde 
verontreinigende stoffen, waaronder PM10 en NO2, die in dit geval het meest relevant zijn, 
zijn geformuleerd in de vier dochterrichtlijnen, te weten de Richtlijnen 1999/30/EG2, 
2000/69/EG3, 2002/3/EG4 en 2004/107/EG5. Volgens de eerste dochterrichtlijn, Richtlijn 
1999/30/EG, zijn de grenswaarden voor PM10 in 2005 verplicht geworden, terwijl de 
grenswaarden voor NO2 in 2010 niet meer mogen worden overschreden.

De Commissie heeft van Italië officiële beoordelingsgegevens ontvangen en de Italiaanse 
autoriteiten melden sinds 2001 overschrijdingen van de jaarlijkse grenswaarde, plus de 
overschrijdingsmarges voor PM10 en NO2, in de regio Ancona. Deze overschrijdingen hebben 
inmiddels geleid tot maatregelen, die zijn beschreven in het luchtkwaliteitsplan voor de zone 
in kwestie. Het plan, waarvan de Commissie in 2004 in kennis is gesteld en dat de periode 
1999 tot en met 2007 bestrijkt, noemt in het bijzonder maatregelen om de verkeerssituatie op 
de wegen aan te pakken. Ondanks het luchtkwaliteitsplan blijven de concentraties PM10 hoog.
Ze hebben ook in 2006 de grenswaarden aanzienlijk overschreden. Het zijn de nationale 
bevoegde autoriteiten die een besluit nemen over de maatregelen ter bestrijding van de 
verontreiniging in het plan. De Commissie heeft niet de bevoegdheid te eisen dat in het kader 
van het plan specifieke maatregelen ter bestrijding van de verontreiniging worden genomen.
Conform de artikelen 8 en 11 van Richtlijn 96/62/EG wordt de Commissie echter 
geïnformeerd over de tenuitvoerlegging van plannen of programma's en onderzoekt zij 
regelmatig de vooruitgang die is geboekt.

Het zich niet houden aan de grenswaarden voor PM10 is een wijdverbreid probleem in de 
Gemeenschap. De Commissie heeft de betrokken lidstaten vorig jaar oktober verzocht verdere 
en gedetailleerdere informatie te verstrekken over de maatregelen die de lidstaten nemen om 
de niveaus onder deze grenswaarden te houden.
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Momenteel vindt de technische beoordeling plaats van de antwoorden op deze brieven, met 
inbegrip van het antwoord van Italië, dat op 3 januari 2008 is ontvangen. De Commissie zal 
op basis van die analyse beslissen welke verdere actie nodig is. Daarbij zal ook rekening 
worden gehouden met de nieuwe richtlijn betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor 
Europa, die in december 2007 door het Europees Parlement is goedgekeurd.

Conclusies

Het is aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten vast te stellen of, en zo ja welke, 
maatregelen moeten worden genomen om de luchtverontreiniging te bestrijden. De 
Commissie controleert regelmatig de tenuitvoerlegging van de plannen of programma's door 
de geboekte vooruitgang en de trends in de luchtverontreiniging te onderzoeken.

Met betrekking tot de naleving in de regio Ancona van de grenswaarden die zijn vastgelegd in 
Richtlijn 1999/30/EG, merkt de Commissie op dat de grenswaarden voor PM10 in 2005 en 
2006 zijn overschreden. De hoge concentraties NO2 leggen de lidstaat ook de verplichting op 
maatregelen te treffen om te bewerkstelligen dat het halen van de grenswaarden voor die 
verontreinigende stof voor de gestelde datum in 2010 niet in gevaar komt. Wat betreft de 
PM10-overschrijdingen beoordeelt de Commissie momenteel de informatie die Italië heeft 
verstrekt, en zal zij op basis van die beoordeling en de bepalingen in de nieuwe richtlijn 
betreffende de luchtkwaliteit passende actie ondernemen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009

Uit de jaarrapportage inzake de luchtkwaliteit, die door de Italiaanse autoriteiten in september 
2008 werd verstrekt, blijkt dat in de luchtkwaliteitzone waarin Ancona ligt, de grenswaarden 
voor PM10 voor het derde achtereenvolgende jaar overschreden zijn.

Verschillende lidstaten, waaronder Italië, hebben sinds 2005, toen de grenswaarden voor 
PM10 van kracht werden, moeite om zich aan die grenswaarden te houden. De nieuwe 
Richtlijn 2008/50/EG1 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa geeft 
lidstaten de mogelijkheid de Commissie te melden dat zij gebruik maken van de mogelijkheid 
tot juni 2011 vrijstelling te krijgen van de verplichting deze grenswaarden toe te passen, mits 
aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Italië heeft op 26 januari 2009 een dergelijke kennisgeving ingediend voor verschillende, 
maar niet alle, luchtkwaliteitzones waar de grenswaarden voor PM10 overschreden worden.
Voor de zones die niet in de kennisgeving genoemd worden, heeft de Commissie op 29 
januari 2009 niet-nakomingsprocedures in gang gezet wegens het niet naleven van 
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grenswaarden, zoals vastgelegd in Richtlijn 1999/30/EG1. De zone waarin Ancona ligt wordt 
wel in de kennisgeving genoemd. De Commissie heeft, vanaf de datum van ontvangst van de 
kennisgeving, negen maanden de tijd om na te gaan of aan de voorwaarden voor vrijstelling is 
voldaan. De Commissie is voornemens binnen dat tijdsbestek een besluit te nemen over de 
vraag of tegen de vrijstelling waarvan in de kennisgeving sprake is, bezwaar zal worden 
gemaakt. In het kader van de beoordeling van de kennisgeving zal de Commissie grondig 
kunnen bestuderen hoe de luchtkwaliteit in elk van de in de kennisgeving genoemde zones 
wordt beheerd.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010.

De Italiaanse autoriteiten hebben in januari 2009 de Commissie in kennis gesteld van een 
verzoek om vrijstelling van de verplichting grenswaarden voor PM10 toe te passen in 67 
luchtkwaliteitszones, inclusief de zone IT1102, waarin de stad Ancona ligt. Krachtens artikel 
22, lid 2 van Richtlijn 2008/50/EG2 kan een lidstaat vrijgesteld worden van de verplichting de 
grenswaarden voor PM10 toe te passen indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
op nationaal, regionaal en lokaal niveau moeten al die passende maatregelen ter bestrijding 
van de vervuiling zijn genomen die nodig zijn om de uiterste termijn van 2005 te halen, de 
voornaamste oorzaak van de overschrijding moet toe te schrijven zijn aan locatiespecifieke 
dispersiekarakteristieken, ongunstige klimaatomstandigheden of grensoverschrijdende 
bijdragen, en er moet een luchtkwaliteitsplan opgesteld worden waarin wordt aangetoond dat 
de grenswaarden binnen de nieuwe tijdslimiet gehaald zullen worden.

Naar aanleiding van de evaluatie van de Italiaanse kennisgeving heeft de Commissie op 28 
september 2009 Beschikking C(2009)7390 vastgesteld, waarin bezwaar werd gemaakt tegen 
de vrijstelling van de verplichting in zone IT1102 de dagelijkse grenswaarde voor PM10 toe te 
passen, omdat niet volledig aangetoond is dat de dagelijkse grenswaarden gehaald kunnen 
worden voordat in 2011 de vrijstellingsperiode is verstreken. Er is echter wel vrijstelling 
verleend voor de jaarlijkse grenswaarde.

Als gevolg daarvan blijft in de IT1102-zone de dagelijkse grenswaarde voor PM10 gelden 
zonder de tolerantiemarge, terwijl in de periode 2008-2011 de jaarlijkse grenswaarde plus de 
tolerantiemarge (48 μg/m3 als jaarlijks gemiddelde) geldt.

Uit de meest recente door de Italiaanse autoriteiten aan de Commissie officieel verstrekte 
informatie blijkt dat men zich in de IT1102-zone in 2008 heeft gehouden aan de jaarlijkse 
grenswaarde voor PM10 (40 μg/m3 als jaarlijks gemiddelde), maar dat de dagelijkse 
grenswaarde voor PM10 nog steeds overschreden werd.

Gezien de ingediende bezwaren tegen de toepassing van de vrijstelling en de voortdurende 
overschrijdingen van de dagelijkse grenswaarde in verscheidene Italiaanse 
luchtkwaliteitszones, overweegt de Commissie als vervolg op de in januari 2009 aanhangig 
gemaakte niet-nakomingszaak Italië een tweede waarschuwing te geven.

6. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 juni 2010.
                                               
1 PB L 163 van 19.6.1999, blz. 41.
2 PB L 152 van 11.6.2008, blz.1.
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De Commissie zou graag een rectificatie aanbrengen op de mededeling van januari 2010 
met betrekking tot de zone waarin Ancona ligt. In tegenstelling tot hetgeen hier werd 
gesuggereerd, ligt Ancona niet in de luchtkwaliteitszone IT1102, maar in IT1101.

Luchtkwaliteitszone IT1101 werd ook genoemd in het verzoek om vrijstelling dat Italië in 
januari 2009 per kennisgeving indiende bij de Commissie. In haar Beschikking 
C/2009/7390 maakte de Commissie bezwaar tegen de vrijstelling van de verplichting om 
zowel de dagelijkse grenswaarde als de jaarlijkse grenswaarde voor PM10 toe te passen in 
zone IT1101, omdat niet volledig aangetoond is dat de dagelijkse grenswaarden voor juni 
2011 gehaald kunnen worden en dat de zone de jaarlijkse grenswaarde voor PM10 in 2007 wel 
heeft gehaald.

Uit de actuele informatie die de Italiaanse autoriteiten hebben verstrekt aan de Commissie, 
blijkt dat in de luchtkwaliteitszone IT1101 de dagelijkse grenswaarde voor PM10 in 2008 nog 
steeds werd overschreden.

Op grond van de bezwaren tegen de toepassing van de vrijstelling en het feit dat de 
grenswaarden voor PM10 onverminderd worden overschreden in diverse Italiaanse 
luchtkwaliteitszones heeft de Commissie Italië in mei 2010 een definitieve schriftelijke 
waarschuwing gegeven.

7. Antwoord van de Commissie (REV.IV), ontvangen op 10 juni 2011

Op 8 oktober 2010 hebben de Italiaanse autoriteiten de officiële luchtkwaliteitsgegevens voor 
Le Marche voor 2009 ingediend. Deze gegevens bevestigen dat de dagelijkse grenswaarden 
voor PM10 in de zone IT1101 nog steeds werden overschreden. De Commissie heeft dan ook 
op 24 november 2010 besloten een zaak aanhangig te maken bij het Hof van Justitie tegen 
Italië wegens niet-naleving van de PM10-grenswaarden die zijn vastgelegd in Richtlijn 
199/30/EG en vervangen door Richtlijn 2008/50/EG, in verschillende zones en agglomeraties 
(zaak C-68/11).

8. Antwoord van de Commissie (REV.V), ontvangen op 30 oktober 2013

Naar aanleiding van de gerechtelijke stappen die door de Commissie zijn ondernomen, heeft 
het Hof van Justitie bij uitspraak van 19 december 2012 (zaak C-68/11) vastgesteld dat Italië 
zich niet aan zijn verplichtingen heeft gehouden betreffende de PM10-grenswaarden voor 
luchtkwaliteit in de jaren 2006 en 2007.

In aansluiting op het arrest heeft de Commissie in 2013 een EU-pilot voor het inwinnen van 
inlichtingen geopend en heeft ze een brief gestuurd naar de Italiaanse autoriteiten om na te 
gaan of er intussen overeenstemming is bereikt en of alle gepaste maatregelen zijn getroffen 
in de gebieden waar de grenswaarden nog worden overschreden, om de overschrijding van 
een zo kort mogelijke duur te laten zijn.

Met betrekking tot de regio Le Marche toont het antwoord van de Italiaanse regering aan dat 
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in het jaar 2012 volledige overeenstemming is bereikt ten aanzien van de jaarlijkse 
grenswaarde, met slechts twee meetstations die nog steeds een lichte overschrijding melden 
van de dagelijkse grenswaarde.


