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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1739/2008 af Adriana Palleni, italiensk statsborger, for "Comitati 
Cittadini Indipendenti", om gener og forurening forårsaget af trafik i Minerbios 
(Italien) historiske bymidte

1. Sammendrag

Andrageren gør opmærksom på alvorlige gener forårsaget af intensiv (gods)transport i 
Minerbios tætbefolkede middelalderbymidte. Generne består af støj, rystelser og 
smogdannelse og er en trussel mod borgernes sundhed og de historiske bygningers tilstand i et 
område i Podalen, som i forvejen kæmper med kraftige luftforureningsproblemer. Protester 
indgivet til kommunen har indtil videre ikke haft nogen effekt. Andrageren anmoder om 
Parlamentets indgriben.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Kommissionens bemærkninger

Støj

Den gældende fællesskabslovgivning om vurdering og styring af ekstern støj er direktiv 
2002/49/EF1.

                                               
1 EFT L 189 af 18.7.2002, s. 12-25.
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I henhold til direktivet skal medlemsstaterne udforme strategiske støjkort og udarbejde 
handlingsplaner med henblik på at sikre styring af ekstern støj i byområder og visse andre 
konkret definerede områder. Imidlertid overlades valget af grænseværdier og foranstaltninger 
til medlemsstaterne.

Byområder med over 250.000 indbyggere skulle kortlægges inden 2007, og der skulle 
udarbejdes handlingsplaner inden 18. juli 2008. Byområder med over 100.000 indbyggere 
skal kortlægges inden 2012, og handlingsplanerne skulle udarbejdes inden 19. juli 2013 med 
henblik på en vurdering af prioriteringerne.

Ifølge rapporten, som Kommissionen fik tilsendt fra de ansvarlige italienske myndigheder, 
blev Minerbio1 ikke udpeget som et byområde i henhold til direktivet. Derfor er det ikke 
omfattet af kortlægningen.

Luftkvalitet

Byen Minerbio ligger i IT0840-luftkvalitetszonen (Zona A - Provincia di Bologna). I denne 
zone ligger koncentrationerne af partikler (PM10) og nitrogendioxid, som udgør de største 
mængder udledte forurenende stoffer fra bytrafik og tung trafik, under grænseværdierne i 
direktiv 1999/30/EF2 og det nye luftkvalitetsdirektiv 2008/50/EF. I denne situation pålægges 
medlemsstaterne i henhold til det nye luftkvalitetsdirektiv 2008/50/EF3 at opretholde niveauet 
for forurenede stoffer under grænseværdierne og bestræbe sig på at bevare den bedst mulige 
luftkvalitet, der er forenelig med bæredygtig udvikling.

Kommissionen overvåger løbende overholdelsen af grænseværdierne i direktiv 2008/50/EF i 
alle luftkvalitetszoner og byområder, som medlemsstaterne har defineret dem, med det formål 
at styre luftkvaliteten og reagere i tilfælde af overskridelser. Det vil imidlertid være 
medlemsstatens ansvar at definere den relevante bekæmpelsesforanstaltning, der er nødvendig 
for at sikre overholdelsen af grænseværdierne.

Konklusioner

På grundlag af ovenstående og af de oplysninger, som andrageren har fremlagt, er det ikke 
muligt på nuværende tidspunkt at påvise en overtrædelse af den relevante 
fællesskabslovgivning."

                                               
1 Ca. 8.200 indbyggere.
2 EFT L 163 af 29.6.1999, s. 41.
3 EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1.


