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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1739/2008 dėl žalos aplinkai ir taršos, kurią istoriniame Minerbijaus 
centre (Italija) kelia eismas, kurią pateikė Italijos pilietė Adriana Palleni 
organizacijos „Comitati Cittadini Indipendenti“ vardu 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja aprašo didelę žalą aplinkai, kurią kelia sunkusis (krovininių automobilių) 
eismas tankiai apgyvendintame viduramžius menančiame Minerbijaus centre. Žalos veiksniai 
yra triukšmas, vibracija ir smogas, ir tai kelia pavojų žmonių sveikatai ir istorinių pastatų 
būklei Po slėnio teritorijoje, kurioje jau atsirado didelių oro tašos problemų. Į vietos valdžios 
institucijoms pareikštus protestus ligi šiol neatsakyta. Peticijos pateikėja prašo Europos 
Parlamento įsikišti. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. kovo 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Komisijos pastabos dėl peticijos

Triukšmas

Triukšmo aplinkoje vertinimo ir valdymo srityje galiojantis Bendrijos teisės aktas yra 
Direktyva 2002/49/EB1.

                                               
1 Darbotvarkė L 189, 2002 7 18, p. 12–25.
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Direktyvoje reikalaujama, kad valstybės narės sudarytų strateginius triukšmo žemėlapius ir 
veiksmų planus, kuriais siekiama užtikrinti aplinkos triukšmo mažinimą aglomeracijose ir tam 
tikrose kitose specialiai apibrėžtose vietovėse. Tačiau valstybėms narėms paliekama pasirinkti 
ribines vertes ir priemones.

Aglomeracijos, kuriose yra daugiau kaip 250 000 gyventojų, turėjo parengti žemėlapius iki 
2007 m., o veiksmų planus – iki 2008 m. liepos 18 d. Aglomeracijos, kuriose daugiau kaip 
100 000 gyventojų, turi parengti žemėlapius iki 2012 m., o veiksmų planus, kurie rengiami 
nustatytiems prioritetams vertinti, – iki 2013 m. liepos 19 d.

Remiantis ataskaita, kurią Komisijai atsiuntė atsakingos Italijos valdžios institucijos, 
Minerbijus1 pagal direktyvą nelaikomas aglomeracija. Todėl jam netaikomas reikalavimas 
sudaryti žemėlapį.

Oro kokybė

Minerbijaus miestas yra IT0840 oro kokybės zonoje (A zona, Bolonijos provincija). Šioje 
zonoje kietųjų dalelių PM10 ir azoto dioksido – pagrindinių teršalų, kuriuos išmeta miesto ir 
sunkusis eismas – koncentracija neviršija ribinių verčių, nustatytų Direktyva 1999/30/EB2 ir 
naująja oro kokybės Direktyva 2008/50/EB. Tokiomis aplinkybėmis naujoje oro kokybės 
Direktyvoje 2008/50/EB3 valstybių narių prašoma teršalų lygį išlaikyti žemiau ribinių verčių 
ir stengtis išlaikyti geriausią aplinkos oro kokybę, derančią su tvaria plėtra.

Komisija nuolat stebi, kaip laikomasi Direktyva 2008/50/EB nustatytų ribinių verčių visose 
oro kokybės zonose ir aglomeracijose, apibrėžtose valstybių narių siekiant valdyti oro kokybę 
ir imtis veiksmų tais atvejais, kai ribinės vertės viršijamos. Tačiau valstybė narė pati nustato 
tinkamas kovos priemones, būtinas ribinių verčių laikymuisi užtikrinti.

Išvados 

Atsižvelgiant į šią informaciją ir į peticijos pateikėjų pateiktą informaciją, neįmanoma 
nustatyti susijusių Bendrijos teisės aktų pažeidimo.“

                                               
1 ~ 8 200 gyventojų.
2 OL C 163, 1999 6 29, p. 41.
3 OL C 152, 2008 6 11, p. 1.


