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Przedmiot: Petycji 0643/2007, którą złożyła Stefania Alessandrelli (Włochy) w imieniu 
komitetu mieszkańców dzielnicy Torrette, w sprawie zanieczyszczenia 
powietrza w mieście, spowodowanego dużym natężeniem ruchu drogowego

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wyraża zaniepokojenie zanieczyszczeniem środowiska w dzielnicy 
portowego miasta Ankona, które od ponad dziesięciu lat jest powodowane dużym natężeniem 
ruchu drogowego oraz korkami ulicznymi. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest 
nieodpowiednia infrastruktura drogowa i kolejowa łącząca z terminalem, którego budowa 
obecnie dobiega końca. Ta poważna sytuacja związana ze środowiskiem naturalnym naraża 
mieszkańców na zagrożenia w zakresie zdrowia publicznego i bezpieczeństwa transportu. 
Dodatkowo sytuację pogarszają zagrożenia związane z narastającą nielegalną imigracją
w strefie portu. Składający petycję bezskutecznie zwracali się w tej sprawie do sądów oraz, na 
drodze administracyjnej, do najwyższych organów rządowych, a obecnie zwracają się 
o interwencję do Unii Europejskiej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 listopada 2007 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2008 r.

Składająca petycję porusza sprawę zanieczyszczenia środowiska naturalnego powodowanego 
rzekomo przez duże natężenie ruchu w mieście, mające źródło w nieadekwatnych 
infrastrukturach drogowych i kolejowych łączących miasto z terminalem portowym 
w Ankonie we Włoszech. Składająca petycję odnosi się do obecności bardzo wysokich 
godzinnych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i innych substancji zanieczyszczających. 
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Nawiązuje ona również do skarg kierowanych do sądów krajowych, administracji publicznej 
i organów rządowych. 

Składająca petycję twierdzi, że skargi skierowane do władz krajowych zostały zlekceważone. 
Ponadto składająca petycję podkreśla wysokie ryzyko dla zdrowia publicznego, na jakie 
narażeni są mieszkańcy sąsiedniego obszaru, a także zagrożenie bezpieczeństwa transportu 
połączone z ryzykiem wynikającym ze wzrostu nielegalnej imigracji na terenie portu.

Ogólne przepisy dotyczące oceny jakości powietrza i zarządzania nią zostały ustanowione w 
dyrektywie ramowej 96/62/WE1, a przepisy dotyczące konkretnych substancji 
zanieczyszczających, w tym pyłu zawieszonego PM10 i NO2, które mają największe znaczenie 
w tym przypadku, zostały zawarte w czterech dyrektywach pochodnych: 1999/30/WE2, 
2000/69/WE3, 2002/3/WE4 i 2004/107/WE5. Zgodnie z pierwszą dyrektywą pochodną 
1999/30/WE, dopuszczalne wartości PM10 zaczęły obowiązywać w 2005 r., a dopuszczalne 
wartości NO2 mają zostać osiągnięte do 2010 r.

Komisja Europejska otrzymała od Włoch dane pochodzące z oficjalnej oceny, a od 
2001 r. włoskie władze informują ją o przekraczaniu rocznych wartości dopuszczalnych 
i o marginesie tolerancji dla PM10 i NO2 na obszarze Ankony. Przekroczenia tych wartości 
spowodowały już wprowadzenie środków ujętych w planie dotyczącym jakości powietrza dla 
odnośnej strefy. Plan ten, o którym poinformowano Komisję Europejską w 2004 r. i który 
obejmuje lata 1999-2007, dotyczy w szczególności środków związanych z ruchem 
drogowym. Pomimo planu dotyczącego jakości powietrza, stężenia PM10 pozostawały 
wysokie i znacznie przekroczyły dopuszczalne wartości również w 2006 r. O środkach 
zmniejszania zanieczyszczenia ujętych w planie decydują właściwe władze krajowe. Komisja 
Europejska nie jest uprawniona do żądania zastosowania konkretnych środków zmniejszania 
zanieczyszczania w ramach tego planu. Niemniej jednak, zgodnie z art. 8 i 11 dyrektywy 
96/62/WE, Komisja Europejska informowana jest o wdrażaniu planów oraz programów 
i regularnie bada postępy w tym zakresie.

Przekraczanie dopuszczalnych wartości PM10 stanowi szeroko rozpowszechniony problem 
we Wspólnocie. W październiku ubiegłego roku Komisja Europejska zwróciła się do 
przedmiotowych państw członkowskich, aby dostarczyły dalszych i bardziej szczegółowych 
informacji na temat środków podejmowanych przez nie w celu przestrzegania tych 
dopuszczalnych wartości.

Aktualnie trwa techniczna ocena odpowiedzi udzielonych na te pisma, w tym odpowiedzi 
Włoch otrzymanej dnia 3 stycznia 2008 r. Na podstawie tej analizy Komisja Europejska 
podejmie decyzję dotyczącą dalszych potrzebnych działań. W decyzji tej zostanie również 
uwzględniona nowa dyrektywa w sprawie jakości powietrza atmosferycznego i czystego 
powietrza dla Europy, którą przegłosowano w Parlamencie w grudniu 2007 r.

                                               
1 Dz.U. L 296 z 21.11.1996, s. 55.
2 Dz.U. L 163 z 19.6.1999, s. 41.
3 Dz.U. L 313 z 13.12.2000, s. 12.
4 Dz.U. L 67 z 9.3.2002, s. 14.
5 Dz.U. L 23 z 26.1.2005, s. 3.
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Wnioski

Decyzja o tym, jakie środki zastosować, aby w razie potrzeby zmniejszyć zanieczyszczenie 
powietrza, należy do właściwych organów państw członkowskich. Komisja Europejska 
regularnie sprawdza wdrażanie planów lub programów poprzez analizowanie poczynionych 
postępów i trendów w zakresie zanieczyszczenia powietrza.

Co się tyczy przestrzegania dopuszczalnych wartości ustanowionych w dyrektywie 
1999/30/WE na obszarze Ankony, Komisja Europejska zauważa, że dopuszczalne wartości 
PM10 zostały przekroczone w latach 2005 i 2006. Wysokie stężenie NO2 również nakłada na 
państwa członkowskie obowiązek podjęcia środków w celu zagwarantowania, że nie zostanie 
zagrożone osiągnięcie zgodności z dopuszczalnymi wartościami tej substancji 
zanieczyszczającej w terminie wyznaczonym na 2010 r. Co się tyczy przekroczenia 
dopuszczalnych wartości PM10, Komisja Europejska analizuje informacje dostarczone przez 
Włochy i na podstawie tej oceny i przepisów nowej dyrektywy o jakości powietrza podejmie 
stosowne działania.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Roczne sprawozdanie dotyczące jakości powietrza w roku 2007 przedłożone przez władze 
Włoch we wrześniu 2008 r. potwierdziło, że dopuszczalne wartości dla PM10 zostały 
przekroczone trzeci rok z rzędu w strefie jakości powietrza, w której mieści się Ankona. 

Niektóre państwa członkowskie, w tym Włochy, borykają się z trudnościami 
z przestrzeganiem dopuszczalnych wartości PM10 od roku 2005, w którym przepisy 
dotyczące tych wartości weszły w życie. Nowa dyrektywa 2008/50/WE1 w sprawie jakości 
powietrza i czystszego powietrza dla Europy daje państwom członkowskim możliwość 
skorzystania z wyłączenia od obowiązku stosowania tych wartości dopuszczalnych do 
czerwca 2011 r., o ile zostaną spełnione określone warunki.

Włochy dostarczyły stosowne powiadomienie dnia 26 stycznia 2009 r., wymieniając w nim 
kilka, lecz nie wszystkie strefy jakości przekraczające dopuszczalne wartości PM10. 
W przypadku stref, które nie zostały wymienione w powiadomieniu Komisja wszczęła dnia 
29 stycznia 2009 r. postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego w związku z nieprzestrzeganiem dopuszczalnych wartości ustanowionych 
w dyrektywie 1999/30/WE2. Strefa, w której mieści się Ankona została wymieniona 
w powiadomieniu. Od chwili otrzymania powiadomienia Komisja ma dziewięć miesięcy na 
ocenę, czy zostały spełnione warunki wyłączenia. W tych ramach czasowych Komisja 
zamierza podjąć decyzję dotyczącą tego, czy zgłosić zastrzeżenia do wykluczenia, którego 
dotyczyło powiadomienie. Ocena powiadomienia umożliwi Komisji wnikliwe 
przeanalizowanie sposobu zarządzania jakością powietrza w każdej ze stref wymienionych 
w powiadomieniu. 

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

Władze włoskie w styczniu 2009 r. zwróciły się do Komisji o wyłączenie z obowiązku 
                                               
1 Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1–44.
2 Dz.U. L 163 z 19.6.1999, s. 41.
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stosowania dopuszczalnych wartości PM10 w 67 strefach jakości powietrza, w tym w strefie 
IT1102, do której należy Ankona. Zgodnie z art. 22 ust. 2 dyrektywy 2008/50/WE1 państwo 
członkowskie może zostać wyłączone z obowiązku stosowania wartości dopuszczalnych dla 
PM10 po spełnieniu następujących warunków: do 2005 r. na szczeblu krajowym, regionalnym 
i lokalnym zostały przedsięwzięte wszelkie odpowiednie środki mające na celu redukcję 
zanieczyszczenia; za główną przyczynę przekroczeń należy uznać szczególne lokalne warunki 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, niekorzystne warunki klimatyczne lub transgraniczny 
charakter zanieczyszczenia; opracowany plan ochrony powietrza powinien wykazywać, że 
przed upływem odroczonego terminu zostanie osiągnięta zgodność w zakresie wartości 
dopuszczalnych.

Po przeprowadzeniu oceny powiadomienia dostarczonego przez Włochy dnia 28 września 
2009 r. Komisja przyjęła ostateczną decyzję C(2009)7390 zawierającą zastrzeżenia co do 
wyłączenia z obowiązku stosowania dziennych wartości dopuszczalnych dla PM10 w strefie 
IT1102 ze względu na to, że nie wykazano w pełni, że zgodność z dziennymi wartościami 
dopuszczalnymi może zostać osiągnięta przed upływem okresu wyłączenia w 2011 r. Przy 
czym wyłączenie zostało przyznane w odniesieniu do rocznej wartości dopuszczalnej.

W rezultacie dzienna wartość dopuszczalna dla PM10 nadal będzie stosowana w strefie 
IT1102 bez marginesu tolerancji, podczas gdy w latach 2008–2011 będzie obowiązywać 
roczna wartość dopuszczalna wraz z marginesem tolerancji (48 μg/m3 jako średnia roczna).

Zgodnie z najnowszymi informacjami oficjalnie przedstawionymi Komisji przez władze 
Włoch w 2008 r. strefa IT1102 wykazywała zgodność z roczną wartością dopuszczalną dla 
PM10 (40 μg/m3 jako średnia roczna), ale dzienna wartość dopuszczalna dla PM10 nadal 
była zbyt wysoka.

W świetle przedstawionych zastrzeżeń co do stosowania wyłączenia oraz tego, że w kilku 
strefach jakości powietrza we Włoszech dzienna wartość dopuszczalna nadal jest 
przekraczana, Komisja rozważy dalsze rozpatrywanie sprawy związanej z uchybieniem 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, która została otwarta w styczniu 2009 r. poprzez 
przekazanie Włochom drugiego ostrzeżenia.

6. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 24 czerwca 2010 r.

Komisja pragnie sprostować informację podaną w poprzednim komunikacie pochodzącym ze 
stycznia 2010 r. odnośnie do strefy, w jakiej leży Ankona. W przeciwieństwie do podanej 
informacji miasto to nie znajduje się w strefie jakości powietrza IT1102, lecz w strefie IT1101.

Strefa IT1101 również została uwzględniona we wniosku o odroczenie terminu zgłoszonym 
przez Włochy w styczniu 2009 r. W decyzji C(2009)7390 Komisja wyraziła zastrzeżenia co do 
wyłączenia z obowiązku stosowania zarówno rocznych, jak i dziennych wartości 
dopuszczalnych dla PM10 w strefie IT1101 ze względu na fakt, iż nie wskazano, że zgodność 
z dziennymi wartościami dopuszczalnymi zostanie osiągnięta przed czerwcem 2011 r. ani że 
owa strefa wykazywała zgodność z rocznymi wartościami dopuszczalnymi dla PM10 w 2007 r.

                                               
1 Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1.
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Jak wynika z najbardziej aktualnych informacji oficjalnie przekazanych Komisji przez władze 
włoskie, w strefie IT1101 w 2008 r. wciąż przekraczane były dzienne wartości dopuszczalne 
dla PM10.

W świetle przedstawionych zastrzeżeń co do stosowania wyłączenia i faktu, iż nadal dochodzi 
do przekraczania wartości dopuszczalnych dla PM10 w szeregu stref jakości powietrza we 
Włoszech, w maju 2010 r. Komisja wystosowała do Włoch ostateczne pisemne ostrzeżenie.

7. Odpowiedź Komisji (REV.IV), otrzymana dnia 10 czerwca 2011 r.

Dnia 8 października 2010 r. włoskie władze przekazały oficjalne dane dotyczące jakości 
powietrza w Marche za rok 2009. Dane te potwierdzają, że w strefie IT1101 poziom PM10 nadal 
przekraczał dzienną wartość dopuszczalną. Zatem dnia 24 listopada 2010 r. Komisja 
zdecydowała o wszczęciu przeciwko Włochom postępowania przed Trybunałem 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z nieprzestrzeganiem wartości dopuszczalnych 
dla PM10, określonych w dyrektywie 1999/30/WE i zastępującej ją dyrektywie 2008/50/WE, 
w szeregu stref i aglomeracji (sprawa C-68/11).

8. Odpowiedź Komisji (REV.V), otrzymana dnia 30 października 2013 r.

W nawiązaniu do działań prawnych podjętych przez Komisję Trybunał Sprawiedliwości 
orzekł w wyroku z dnia 19 grudnia 2012 r. (sprawa C-68/11), że Włochy nie wywiązały się ze 
swoich zobowiązań w zakresie dopuszczalnych wartości dla PM10 jakości powietrza w latach 
2006 i 2007.

W nawiązaniu do orzeczenia Trybunału Komisja wszczęła dochodzenie i skierowała do 
włoskich władz pismo w celu ustalenia, czy w międzyczasie osiągnięto zgodność z 
przepisami i czy w strefach, gdzie wartości dopuszczalne są nadal przekraczane, podjęto 
wszelkie niezbędne środki, w celu utrzymania tych wartości na jak najniższym poziomie.

W odniesieniu do regionu Marche odpowiedź włoskich władz potwierdza osiągnięcie w 2012 
r. zgodności pod względem rocznej dopuszczalnej wartości i tylko dwie stacje nadal zgłaszają 
nieznaczne przekroczenie dziennej dopuszczalnej wartości.


