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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1739/2008, ingediend door Adriana Palleni (Italiaanse 
nationaliteit), namens Comitati Cittadini Indipendenti, over overlast en 
vervuiling door verkeer in het historische centrum van Minerbio (Italië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster maakt melding van de ernstige overlast die wordt veroorzaakt door intensief 
(vracht)verkeer in het dichtbevolkte middeleeuwse centrum van Minerbio. De overlast bestaat 
uit lawaai, trillingen en smogvorming en is een gevaar voor de gezondheid van de burgers en 
toestand van de historische gebouwen in een gebied in de Po-vallei dat reeds met ernstige 
luchtvervuilingsproblemen te kampen heeft. Protesten bij de gemeente hebben tot dusver geen 
effect gesorteerd. Indienster verzoekt om ingrijpen door het Europees Parlement.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift 

Lawaai 

De toepasselijke communautaire wetgeving betreffende de evaluatie en de beheersing van 
omgevingslawaai is Richtlijn 2002/49/EG1. 

Deze richtlijn bepaalt dat de lidstaten strategische geluidsbelastingkaarten en op de beheersing 
                                               
1 Agenda L 189 van 18.7.2002, blz. 12-25.
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van omgevingslawaai gerichte actieplannen voor agglomeraties en bepaalde gebieden moeten 
opstellen. De richtlijn laat het opstellen van concrete cijfers voor de grenswaarden en het 
nemen van maatregelen echter over aan de lidstaten.

Agglomeraties met meer dan 250 000 inwoners moesten hun geluidsbelastingkaarten uiterlijk 
in 2007 opstellen en uiterlijk op 18 juli 2008 actieplannen hebben ontwikkeld. Agglomeraties
met meer dan 100 000 inwoners moeten hun geluidsbelastingkaarten uiterlijk in 2012 hebben 
opgesteld en uiterlijk op 19 juli 2013 actieplannen hebben ontwikkeld voor geconstateerde 
prioritaire problemen. 

Volgens het door de bevoegde Italiaanse autoriteiten aan de Commissie toegezonden rapport 
was Minerbio1 niet aangemerkt als agglomeratie in de zin van de richtlijn. Om die reden werd 
voor de plaats geen geluidsbelastingkaart opgesteld.

Luchtkwaliteit 

Minerbio is gelegen in de luchtkwaliteitszone IT0840 (Zona A - Provincia di Bologna). In 
deze zone liggen de concentraties van zwevende deeltjes (PM10) en stikstofdioxide, de twee 
belangrijkste verontreinigende stoffen die worden uitgestoten door het stads- en zware 
verkeer, onder de grenswaarden als genoemd in Richtlijn 1999/30/EG2 en als genoemd in de 
nieuwe luchtkwaliteitsrichtlijn 2008/50/EG. In een dergelijke situatie bepaalt de nieuwe 
luchtkwaliteitsrichtlijn 2008/50/EG3 dat de lidstaten de niveaus van die verontreinigende 
stoffen beneden de grenswaarden houden en zij ernaar streven de beste luchtkwaliteit die 
verenigbaar is met duurzame ontwikkeling te handhaven.

De Commissie ziet er voortdurend op toe dat de grenswaarden als genoemd in Richtlijn 
2008/50/EG worden nageleefd in alle luchtkwaliteitszones en agglomeraties zoals 
gedefinieerd door de lidstaten, met het doel de lucht schoon te houden, en onderneemt stappen 
zodra de grenswaarden worden overschreden. Het blijft niettemin een zaak van de lidstaten 
om gepaste maatregelen ter bestrijding van verontreiniging vast te stellen die nodig zijn om 
naleving van de grenswaarden te waarborgen.

Conclusies 

Gezien het bovenstaande en gelet op de informatie van indienster kan geen inbreuk op het 
Gemeenschapsrecht worden vastgesteld.'

                                               
1 ~8200 inwoners
2 PB L 163 van 29.6.1999, blz. 41.
3 PB L 152 van 11.6.2008, blz. 1.


