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Temats: Lūgumraksts Nr. 1739/2008, ko „Comitati Cittadini Indipendenti” vārdā 
iesniedza Itālijas valstspiederīgā Adriana Palleni, par vides traucējumu un 
piesārņojumu, kuru rada satiksme Minerbio vēsturiskajā centrā, Itālijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apraksta ievērojamu vides trokšņa līmeni, kuru rada smagais 
(kravas) transports blīvi apdzīvotajā Minerbio viduslaiku centrā. Traucējuma faktori ir 
troksnis, vibrācija un smogs, un tie rada kaitējumu cilvēku veselībai un vēsturisko ēku 
stāvoklim Po ielejas teritorijā, kur jau ir nopietnas problēmas ar gaisa piesārņojumu. Protesti 
vietējās iestādēs pagaidām palikuši neatbildēti. Lūgumraksta iesniedzēja aicina Eiropas 
Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 30. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Troksnis

Direktīva 2002/49/EK  ir Kopienas tiesību akts, ko piemēro attiecībā uz vides trokšņa 
novērtēšanu un pārvaldību1. 

                                               
1 L 189, 18.7.2002, 12.–25. lpp.
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Direktīvā noteikts pienākums dalībvalstīm izstrādāt stratēģiskās trokšņu kartes un rīcības 
plānus, lai nodrošinātu vides trokšņa pārvaldību aglomerācijās un dažos citos īpaši noteiktos 
rajonos. Taču robežlielumu noteikšana un pasākumu izvēle ir atstāta dalībvalstu ziņā. 

Aglomerācijām, kuru iedzīvotāju skaits pārsniedz 250 000, līdz 2007. gadam bija jāizstrādā 
kartes un līdz 2008. gada 18. jūlijam — rīcības plāni. Aglomerācijām, kuru iedzīvotāju skaits 
pārsniedz 100 000, līdz 2012. gadam ir jāizstrādā kartes un līdz 2013. gada 19. jūlijam —
rīcības plāni, lai nodrošinātu iespēju izvērtēt noteiktās prioritātes.

Saskaņā ar ziņojumu, ko atbildīgās Itālijas iestādes nosūtīja Komisijai, netika noteikts, ka 
Minerbio 1 ir aglomerācija šīs direktīvas nozīmē. Tādēļ kartēšanas pienākums uz to neattiecas.

Gaisa kvalitāte

Minerbio pilsēta atrodas IT0840 gaisa kvalitātes zonā (A zona, Provincia di Bologna). Šajā 
zonā cieto daļiņu PM10 un slāpekļa dioksīda, kas ir būtiskākie pilsētas un smagā transporta 
emitētie piesārņotāji, koncentrācijas rādītāji ir zemāki par Direktīvā 1999/30/EK 2 un jaunajā 
Gaisa kvalitātes direktīvā 2008/50/EK 3 noteiktajiem robežlielumiem. Šādā situācijā jaunās 
Gaisa kvalitātes direktīvas 2008/50/EK nosacījumi aicina dalībvalstis gādāt, lai minēto 
piesārņojošo vielu līmenis būtu zemāks nekā robežlielumi, un tiekties saglabāt labāko gaisa 
kvalitāti, kas atbilstu ilgtspējīgai attīstībai.

Komisija nepārtraukti uzrauga atbilstību Direktīvā 2008/50/EK noteiktajiem robežlielumiem 
visās gaisa kvalitātes zonās un aglomerācijās, ko noteikusi dalībvalsts, lai pārvaldītu gaisa 
kvalitāti, un veic pasākumus, ja robežlielumi tiek pārsniegti. Taču dalībvalsts ir atbildīga par 
atbilstīga pasākuma noteikšanu piesārņojošo vielu līmeņu pazemināšanai, lai nodrošinātu 
atbilstību robežlielumiem.

Secinājumi

Ņemot vērā izklāstītos apstākļus un lūgumraksta iesniedzēju sniegto informāciju, nevar 
apgalvot, ka ir pārkāpti piemērojamie Kopienas tiesību akti.”

                                               
1 Aptuveni 8200 iedzīvotāju.
2 OJ L 163, 29.6.1999, 41. lpp.
3 OJ L 152, 11.6.2008, 1. lpp.


