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Tárgy: Adriana Palleni, olasz állampolgár által a „Comitati Cittadini Indipendenti” 
nevében benyújtott 1739/2008. számú petíció a Minerbio (Olaszország) történelmi 
központjában tapasztalható forgalmi terhelésről és környezetszennyezésről 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója beszámol az intenzív (tehergépjármű-) forgalom miatt Minerbio sűrűn 
lakott, középkori központjában tapasztalható komoly környezeti ártalmakról. A zajban, 
rezgésben és szmogban megnyilvánuló környezeti terhelés a polgárok egészségét és a 
történelmi épületek állapotát is veszélyezteti a Pó-völgyben – egy olyan területen, amely már 
egyébként is komoly levegőszennyezési problémákkal küzd. Az önkormányzatnak jelzett 
tiltakozás eddig nem járt eredménnyel. A petíció benyújtója az Európai Parlament 
intézkedését kéri. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 30. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

„A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Zaj 

A környezeti zaj értékelése és kezelése tekintetében alkalmazandó közösségi jogszabály a 
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2002/49/EK irányelv1. 

Az irányelv értelmében a tagállamoknak stratégiai zajtérképeket és cselekvési terveket kell 
készíteni, amelyek az agglomerációkat és bizonyos egyéb külön kijelölt területeket érintő 
környezeti zaj kezelésének biztosítását célozzák. Mindazonáltal az irányelv a tagállamok 
belátására bízza a határértékek és az intézkedések megválasztását. 

A 250 000-nél több lakost számláló agglomerációkra 2007-ig el kell készíteni a térképeket és 
2008. július 18-ig kell kidolgozni a cselekvési terveket. A 100 000-nél több lakost számláló 
agglomerációkra 2012-ig el kell készíteni a térképeket és 2013. július 19-ig kell kidolgozni a 
meghatározott prioritások értékelésére szolgáló cselekvési terveket. 

Az olasz illetékes hatóságok által a Bizottság részére megküldött jelentéssel összhangban 
Minderbiót2 nem jelölték meg az irányelv értelmében vett agglomerációként. Ezért a 
térképkészítési gyakorlat hatálya nem terjed ki erre a városra.

Levegőminőség

Minerbio városa az IT0840 levegőminőségi övezetben (A övezet – Provincia di Bologna) 
található. Ebben az övezetben a városi közlekedés és a tehergépjármű-forgalom által 
kibocsátott fő szennyezőanyagnak számító PM10-por és nitrogén-dioxid koncentrációja az 
1999/30/EK irányelv3 és a 2008/50/EK új levegőminőségi irányelv által meghatározott 
határértékek alatt marad. Ilyen helyzetben a 2008/50/EK új levegőminőségi irányelv4 azt kéri 
a tagállamoktól, hogy a szennyezőanyagok szintjét tartsák a határértékek alatt, valamint 
törekedjenek arra, hogy megőrizzék a környezeti levegő minőségének a fenntartható 
fejlődéssel összeegyeztethető legmagasabb szintjét.

A Bizottság folyamatosan nyomon követi a tagállamok által a levegőminőség kezelése 
céljából kijelölt valamennyi levegőminőségi övezetben és agglomerációban a 2008/50/EK 
irányelv által meghatározott határértékek betartását, valamint intézkedéseket hoz a 
határértékek túllépése esetén. Mindazonáltal a tagállamok feladata lesz, hogy meghatározzák 
a határértékeknek való megfelelés biztosításához szükséges megfelelő szennyezéscsökkentési 
intézkedéseket.

Következtetések 

Ezen alapismeretek fényében és tekintettel a petíció által közölt információkra, nem 
állapítható meg a vonatkozó közösségi jogszabályok megsértése.” 

                                               
1 HL L 189., 2002.7.18., 12-25. o.
2 ~ 8200 lakos
3 HL L 163., 1999.6.29., 41. o.
4 HL L 152., 2008.6.11., 1. o.


