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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0643/2007, ktorú predkladá Stefania Alessandrelli, talianska štátna 
občianka, v mene výboru obyvateľov okresu Torrette o znečisťovaní 
ovzdušia mesta hustou premávkou

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície vyjadruje znepokojenie nad tým, že už viac ako desať rokov dochádza 
v oblasti prístavu Ancona k znečisťovaniu životného prostredia hustou premávkou 
a dopravným preťažením mestskej oblasti v dôsledku nedostatočnej diaľničnej a železničnej 
infraštruktúry zabezpečujúcej spojenie s terminálom, ktorý sa momentálne dokončuje. Táto 
závažná environmentálna situácia znamená pre obyvateľov ohrozenie verejného zdravia 
a bezpečnosti cestnej premávky znásobené rizikami spôsobenými tajnou imigráciou v oblasti 
prístavu. Po neúspešnej snahe riešiť vec na súdoch a úradnou cestou u najvyšších štátnych 
orgánov sa teraz predkladatelia petície obracajú na Európsku úniu.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 12. septembra 2007. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 192 ods. 4 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 10. júna 2008.

Predkladateľka petície upozorňuje na problém so znečisťovaním životného prostredia údajne 
spôsobeným hustou premávkou a dopravným preťažením mestskej oblasti v dôsledku 
nedostatočnej diaľničnej a železničnej infraštruktúry zabezpečujúcej spojenie s prístavným 
terminálom v talianskej Ancone. Predkladateľka petície odkazuje na veľmi vysoké hodinové 
koncentrácie PM10 a iných znečisťujúcich látok. Ďalej sa odvoláva na sťažnosti podané na 
vnútroštátnych súdoch, u orgánov verejnej správy a u štátnych orgánov. 
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Predkladateľka petície tvrdí, že sťažnosti podané u vnútroštátnych orgánov sa neriešili. 
Predkladateľka petície taktiež zdôrazňuje veľké riziko pre verejné zdravie, ktorému sú 
obyvatelia priľahlej oblasti vystavení, a tiež ohrozenie bezpečnosti cestnej premávky 
znásobené rizikami spôsobenými tajnou imigráciou v oblasti prístavu.

Všeobecné ustanovenia o posudzovaní a riadení kvality ovzdušia sú uvedené v rámcovej 
smernici 96/62/ES1 a konkrétne ustanovenia o niektorých znečisťujúcich látkach vrátane
PM10 a NO2, ktoré sú v tomto prípade najrelevantnejšie, sú uvedené v štyroch dcérskych 
smerniciach 1999/30/ES2, 2000/69/ES3, 2002/3/ES4 a 2004/107/ES5. Podľa prvej dcérskej 
smernice 1999/30/ES sú limitné hodnoty PM10 povinné od roku 2005 a limitné hodnoty NO2
od roku 2010.

Komisia dostala z Talianska oficiálne údaje z posudzovania kvality ovzdušia a talianske 
orgány od roku 2001 nahlasujú prekročenia ročnej limitnej hodnoty zvýšenej o medzu 
tolerancie PM10 a NO2 v oblasti Ancony. Tieto prekročenia už podnietili prijatie opatrení, 
ktoré sú načrtnuté v pláne kvality ovzdušia pre príslušnú zónu. V pláne, ktorý bol oznámený 
Komisii v roku 2004 a týka sa obdobia rokov 1999 až 2007, sa zaoberá najmä opatreniami na 
riešenie situácie v cestnej premávke. Napriek plánu kvality ovzdušia zostávajú koncentrácie 
PM10 stále vysoké a výrazne prekračujú limitné hodnoty aj v roku 2006. O opatreniach na 
zníženie znečistenia ovzdušia uvedených v pláne rozhodujú príslušné vnútroštátne orgány. 
Komisia nemá právomoc požadovať, aby do rámca tohto plánu boli prijaté konkrétne 
opatrenia na zníženie znečistenia ovzdušia. V súlade s článkami 8 a 11 smernice 96/62/ES 
však Komisia dostáva informácie o vykonávaní plánov a programov a pravidelne skúma 
dosiahnutý pokrok.

Nedodržiavanie limitných hodnôt PM10 je v Spoločenstve rozšíreným problémom a Komisia 
v októbri minulého roka požiadala dotknuté členské štáty, aby poskytli ďalšie podrobnejšie 
informácie o tom, aké opatrenia prijímajú na dosiahnutie súladu s týmito limitnými 
hodnotami.

V súčasnosti prebieha technické vyhodnocovanie odpovedí na túto požiadavku vrátane 
odpovede od Talianska, ktorá bola doručená 3. januára 2008. Komisia následne na základe 
tejto analýzy rozhodne o ďalších potrebných krokoch. Pri tomto rozhodovaní zohľadní aj 
novú smernicu o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom vzduchu pre Európu, ktorí bola 
odhlasovaná Parlamentom v decembri 2007.

                                               
1 Ú. v. ES L 296, 21.11.1996, s. 55.
2 Ú. v. ES L 163, 19.6.1999, s. 41.
3 Ú. v. ES L 313, 13.12.2000, s. 12.
4 Ú. v. ES L 67, 9.3.2002, s. 14.
5 Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 3.
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Záver

Je na rozhodnutí príslušných orgánov členských štátov, ktoré opatrenia v prípade potreby 
uplatnia na zníženie znečistenia ovzdušia. Komisia pravidelne kontroluje vykonávanie plánov 
a programov skúmaním dosiahnutého pokroku a trendov znečisťovania ovzdušia.

Pokiaľ ide o súlad s limitnými hodnotami uvedenými v smernici 1999/30/ES v oblasti 
Ancony, Komisia konštatuje, že v rokoch 2005 a 2006 boli prekročené limitné hodnoty PM10. 
Pri vysokej miere koncentrácie NO2 majú členské štáty taktiež povinnosť prijať opatrenia na 
zaistenie toho, aby nebol ohrozený súlad s limitnými hodnotami pre túto znečisťujúcu látku 
k stanovenej lehote v roku 2010. Pokiaľ ide o prekročenie hodnôt PM10, Komisia 
vyhodnocuje informácie poskytnuté Talianskom a na základe ich vyhodnotenia a ustanovení 
novej smernice o kvalite ovzdušia vykoná primerané kroky.

4. Doplňujúca odpoveď Komisie doručená 20. marca 2009

Výročná správa o kvalite ovzdušia za rok 2007 predložená talianskymi orgánmi v septembri 
2008 potvrdila v zóne kvality ovzdušia, v ktorej sa nachádza Ancona, prekročenie limitných 
hodnôt PM10 tretí rok po sebe. 

Od roku 2005, keď vstúpili do platnosti limitné hodnoty PM10, mali s ich splnením problém 
viaceré členské štáty vrátane Talianska. V novej smernici 2008/50/ES1 o kvalite okolitého 
ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe sa členským štátom poskytuje možnosť oznámiť 
výnimku z povinnosti uplatňovať tieto limitné hodnoty do júna 2011, pokiaľ sú splnené určité 
podmienky.

Taliansko podalo 26. januára 2009 oznámenie týkajúce sa niektorých, ale nie všetkých zón 
merania kvality ovzdušia, v ktorých sú prekročené limitné hodnoty PM10. Pokiaľ ide o zóny 
nezahrnuté v oznámení, Komisia 29. januára 2009 začala konanie o porušení právnych 
predpisov nedodržaním limitných hodnôt uvedených v smernici 1999/30/ES2. Zóna, v ktorej 
sa nachádza Ancona, je v oznámení zahrnutá. Komisia má od prijatia oznámenia deväť 
mesiacov na posúdenie, či sú podmienky na povolenie výnimky splnené. V tomto časovom 
rámci Komisia plánuje prijať rozhodnutie, či voči oznámenej výnimke vznesie námietky. 
Posudzovanie oznámenia umožní Komisii dôkladne preskúmať spôsob riadenia kvality 
vzduchu v jednotlivých zónach zahrnutých v oznámení. 

5. Doplňujúca odpoveď Komisie doručená 22. januára 2010

Talianske orgány v januári 2009 oznámili Komisii žiadosť o výnimku z povinnosti uplatňovať 
limitné hodnoty v 67 zónach merania kvality ovzdušia vrátane zón IT1102, do ktorej patrí 
mesto Ancona. V súlade s článkom 22 ods. 2 smernice 2008/50/ES3 môže byť členský štát 
oslobodený od povinnosti uplatňovať limitné hodnoty PM10, ak sú splnené tieto podmienky: 
na vnútroštátnej, regionálnej aj miestnej úrovni by mali byť prijaté všetky primerané opatrenia 
na zníženie znečistenia a dosiahnutie súladu s limitnými hodnotami v lehote do roku 2005, 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 152 11.6.2008, s. 1. – 44.
2 Ú. v. ES L 163, 19.6.1999, s. 41.
3 Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1.
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hlavnou príčinou prekročenia limitov by mali byť osobitné rozptylové vlastnosti lokality, 
nepriaznivé klimatické podmienky alebo cezhraničné príspevky a mal by byť vypracovaný 
plán kvality ovzdušia preukazujúci, že limitné hodnoty budú dosiahnuté pred vypršaním novej 
lehoty.

Komisia po posúdení talianskeho oznámenia prijala 28. septembra 2009 rozhodnutie 
C(2009)7390 v konečnom znení, v ktorom vzniesla námietky voči výnimke z uplatňovania 
dennej limitnej hodnoty PM10 v zóne IT1102 s odôvodnením, že nebolo plne preukázané, že 
súlad s dennými limitnými hodnotami možno dosiahnuť do vypršania doby výnimky v roku
2011. Bola však udelená výnimka pre ročnú limitnú hodnotu.

Denný limit PM10 sa teda v zóne IT1102 naďalej uplatňuje bez medze tolerancie, zatiaľ čo 
v rokoch 2008 – 2011 platí ročný limit zvýšený o medzu tolerancie (48 μg/m3 ako ročný 
priemer).

Z najnovších informácií oficiálne oznámených Komisii talianskymi orgánmi vyplýva, že 
v roku 2008 bola v zóne IT1102 dodržaná ročná limitná hodnota PM10 (40 μg/m3 ako ročný 
priemer), ale stále bola prekročená denná limitná hodnota PM10.

Vzhľadom na námietky vznesené voči uplatneniu výnimky a vzhľadom na skutočnosť, že 
denná limitná hodnota stále zostáva prekročená vo viacerých zónach merania kvality ovzdušia 
v Taliansku, Komisia zváži ďalšie pokračovanie konania o porušení právnych predpisov, 
ktoré bolo otvorené v januári 2009, vydaním druhého varovania Taliansku.

6. Odpoveď Komisie doručená 24. júna 2010

Komisia by chcela opraviť vyjadrenie uvedené v predchádzajúcej komunikácii z januára 2010, 
pokiaľ ide o zónu, v ktorej sa nachádza Ancona. Na rozdiel od uvedeného sa Ancona nenachádza 
v zóne merania kvality ovzdušia IT1102, ale v zóne IT1101.

Zóna IT1101 bola taktiež zahrnutá v žiadosti o predĺženie časovej lehoty predloženej Talianskom 
v januári 2009. Vo svojom rozhodnutí C(2009)7390 Komisia vzniesla námietky voči výnimke 
z ročných aj denných limitných hodnôt PM10 v zóne IT1101 s odôvodnením, že nebolo 
preukázané, že súlad s dennou limitnou hodnotou bude dosiahnutý do júna 2011, a v zóne bola 
v roku 2007 dodržaná ročná limitná hodnota PM10.

Z najnovších informácií oficiálne oznámených Komisii talianskymi orgánmi vyplýva, že 
v roku 2008 bola v zóne IT1101 stále prekročená denná limitná hodnota PM10.

Vzhľadom na námietky vznesené voči uplatneniu výnimky a vzhľadom na skutočnosť, že 
limitné hodnoty PM10 stále zostávajú prekročené vo viacerých zónach merania kvality 
ovzdušia v Taliansku, Komisia v máji 2010 zaslala Taliansku posledné písomné varovanie.

7. Odpoveď Komisie (4. revízia) doručená 10. júna 2011

Dňa 8. októbra 2010 talianske orgány predložili oficiálne údaje o kvalite ovzdušia v regióne 
Marche za rok 2009. Tieto údaje potvrdzujú, že úrovne PM10 v zóne IT1101 stále prekračujú 
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dennú limitnú hodnotu. Komisia sa preto rozhodla 24. novembra 2010 podať na Taliansko 
žalobu pred Súdnym dvorom Európskej únie za nedodržanie limitných hodnôt PM10 uvedených 
v smernici 1999/30/ES a v novej smernici 2008/50/ES vo viacerých zónach a aglomeráciách 
(vec C-68/11).

8. Odpoveď Komisie (5. revízia) doručená 30. októbra 2013

V súdnom konaní iniciovanom Komisiou Súdny dvor vo svojom rozsudku z 19. decembra 
2012 (vec C-68/11) rozhodol, že Taliansko porušilo svoje povinnosti, pokiaľ ide o kvalitu 
okolitého ovzdušia a limitné hodnoty PM10 v rokoch 2006 a 2007.

Na základe rozsudku Súdneho dvora Komisia v roku 2013 otvorila pilotný prieskum EÚ 
a zaslala talianskym orgánom list s cieľom zistiť, či bol v medzičase dosiahnutý súlad 
s limitnými hodnotami a či boli prijaté všetky potrebné opatrenia v zónach, kde sú limitné 
hodnoty stále prekročené, s cieľom znížiť prekročenie na najnižšiu možnú mieru.

Pokiaľ ide o región Marche, z odpovede talianskej vlády vyplýva, že v roku 2012 bol 
dosiahnutý plný súlad s ročnou limitnou hodnotou a len dve stanice stále hlásia mierne 
prekročenie dennej limitnej hodnoty.


