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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1739/2008, της Adriana Palleni, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των 
Comitati Cittadini Indipendenti, σχετικά με την περιβαλλοντική όχληση και τη 
μόλυνση που προκαλεί η οδική κυκλοφορία στο ιστορικό κέντρο του Minerbio 
(Ιταλία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα επισημαίνει το σοβαρό επίπεδο περιβαλλοντικής όχλησης εξαιτίας της 
έντονης (εμπορευματικής) κυκλοφορίας στο πυκνοκατοικημένο μεσαιωνικό κέντρο του 
Minerbio. Στους παράγοντες όχλησης περιλαμβάνονται ο θόρυβος, οι δονήσεις και η 
αιθαλομίχλη, που συνιστούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και για την κατάσταση των 
ιστορικών κτιρίων σε ένα τμήμα της κοιλάδας του Πάδου που ήδη αντιμετωπίζει σοβαρά 
προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι διαμαρτυρίες προς τις τοπικές αρχές έχουν μείνει 
ως τώρα χωρίς απάντηση. Η αναφέρουσα ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Θόρυβος

Η εφαρμοστέα κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του 
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περιβαλλοντικού θορύβου είναι η οδηγία 2002/49/ΕΚ1.

Σύμφωνα με την οδηγία, οι αρμόδιες εθνικές αρχές οφείλουν να εκπονήσουν στρατηγικούς 
χάρτες θορύβου και σχέδια δράσης με στόχο να διασφαλιστεί η διαχείριση του 
περιβαλλοντικού θορύβου για πολεοδομικά συγκροτήματα και ορισμένες άλλες σαφώς 
καθορισμένες περιοχές. Ωστόσο, αφήνει την επιλογή οριακών τιμών και μέτρων στη 
διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών.

Χάρτες θορύβου έπρεπε να εκπονηθούν έως το 2007 για όλα τα πολεοδομικά συγκροτήματα 
με περισσότερους από 250 000 κατοίκους και σχέδια δράσης έως τις 18 Ιουλίου 2008. Για τα 
πολεοδομικά συγκροτήματα με περισσότερους από 100 000 κατοίκους πρέπει να εκπονηθούν 
χάρτες θορύβου έως το 2012 και σχέδια δράσης για την αξιολόγηση των προτεραιοτήτων που 
καθορίζονται έως τις 19 Ιουλίου 2013.

Σύμφωνα με την έκθεση που διαβίβασαν στην Επιτροπή οι αρμόδιες ιταλικές αρχές, το 
Minerbio 2 δεν έχει χαρακτηρισθεί πολεοδομικό συγκρότημα υπό την έννοια της οδηγίας.
Επομένως, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων για την εκπόνηση χαρτών 
θορύβου.

Ποιότητα του αέρα

Η πόλη Minerbio βρίσκεται εντός της ζώνης ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα IT0840 (Zona A 
- Provincia di Bologna). Στη ζώνη αυτή, οι συγκεντρώσεις σωματιδίων ΑΣ10 και διοξειδίου 
του αζώτου, που είναι οι κύριοι ρύποι που εκπέμπει η αστική οδική κυκλοφορία και η 
κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, είναι χαμηλότερες από τις οριακές τιμές που ορίζει η οδηγία 
1999/30/ΕΚ3 και η νέα οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα 2008/50/ΕΚ. Σε μια 
τέτοια περίπτωση, η νέα οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα 2008/50/ΕΚ4 ζητεί 
από τα κράτη μέλη να διατηρούν τα επίπεδα αυτών των ρύπων σε επίπεδα κάτω των οριακών 
τιμών και να επιδιώκουν να διασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα του ατμοσφαιρικού 
αέρα, που να είναι συμβατή με την αειφόρο ανάπτυξη.

Η Επιτροπή παρακολουθεί ανελλιπώς τη συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές που ορίζει η 
οδηγία 2008/50/ΕΚ σε όλες τις ζώνες ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα και τα πολεοδομικά 
συγκροτήματα, όπως ορίζονται από το κράτος μέλος, με σκοπό τη διαχείριση της ποιότητας 
του ατμοσφαιρικού αέρα, και λαμβάνει μέτρα σε περίπτωση υπέρβασης. Εναπόκειται, 
ωστόσο, στο κράτος μέλος να ορίσει τα κατάλληλα μέτρα καταπολέμησης προκειμένου να 
διασφαλισθεί η συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές.

Συμπεράσματα

Λαμβανομένων υπόψη αυτών των στοιχείων και βάσει των πληροφοριών που 
γνωστοποιήθηκαν από τους αναφέροντες, δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθεί παραβίαση 
της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας.
                                               
1 ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σ. 12-25.
2 ~ 8200 κάτοικοι
3 ΕΕ L 163 της 29.6.1999, σ. 41.
4 ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1.


