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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1739/2008, którą złożyła Adriana Palleni (Włochy) w imieniu Comitati 
Cittadini Indipendenti, w sprawie uciążliwości dla środowiska i zanieczyszczenia 
powodowanego przez ruch w historycznym centrum Minerbio (Włochy)

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję opisuje poważne uciążliwości dla środowiska powodowane ciężkim 
(towarowym) ruchem drogowym w gęsto zaludnionym średniowiecznym centrum Minerbio. 
Uciążliwe czynniki to hałas, drgania i smog. Stanowią one zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i 
stanu budynków historycznych na obszarze doliny Po, gdzie występują już poważne 
problemy z zanieczyszczeniem powietrza. Jak dotąd nie doczekano się odpowiedzi na 
protesty zgłaszane władzom lokalnym. Składająca petycję zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o podjęcie działań. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Hałas 

Właściwym prawodawstwem wspólnotowym odnoszącym się do oceny i zarządzania 
poziomem hałasu w środowisku jest dyrektywa 2002/49/WE1.

                                               
1 Porządek dzienny L 189 z 18.7.2002, s. 12–25.
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Dyrektywa ta zobowiązuje państwa członkowskie do sporządzania strategicznych map hałasu 
i planów działań ukierunkowanych na zapewnienie zarządzania hałasem dla aglomeracji 
i niektórych innych wyraźnie zdefiniowanych obszarów. Jednakże określenie wartości 
granicznych i środków pozostawia ona w gestii państw członkowskich. 

Mapy hałasu dla aglomeracji o liczbie mieszkańców przekraczającej 250 000 miały zostać 
sporządzone do 2007 r., a plany działań – do dnia 18 lipca 2008 r. Mapy hałasu dla 
aglomeracji o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 000 mają zostać sporządzone do 
2012 r., a plany działań opracowane w celu oceny zidentyfikowanych priorytetów – do dnia 
19 lipca 2013 r. 

Zgodnie ze sprawozdaniem przesłanym Komisji przez odpowiedzialne włoskie władze, 
miasto Minerbio1 nie zostało określone jako aglomeracja w rozumieniu przedmiotowej 
dyrektywy. W związku z tym nie jest ono zobowiązane do sporządzania map hałasu.

Jakość powietrza

Miasto Minerbio jest usytuowane w strefie jakości powietrza IT0840 (Zona A – Provincia di 
Bologna). W strefie tej stężenia pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu, tj. związków 
będących głównymi zanieczyszczeniami emitowanymi przez wzmożony ruch miejski, są 
poniżej wartości dopuszczalnych określonych w dyrektywie 1999/30/WE2 i w nowej 
dyrektywie 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza. W takich przypadkach zgodnie z nową 
dyrektywą 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza3 państwa członkowskie powinny 
utrzymywać poziomy zanieczyszczeń poniżej wartości dopuszczalnych oraz próbować 
utrzymać najlepszą jakość powietrza zgodną ze zrównoważonym rozwojem.

Komisja nieprzerwanie monitoruje zgodność z wartościami dopuszczalnymi określonymi w 
dyrektywie 2008/50/WE we wszystkich strefach jakości powietrza i aglomeracjach 
określonych przez państwa członkowskie w celu zarządzania jakością powietrza 
i podejmowania działań w przypadku przekroczenia tych wartości. Jednakże to w gestii 
państw członkowskich będzie leżało określenie niezbędnego odpowiedniego środka mającego 
na celu ograniczenie zanieczyszczenia, aby zagwarantować zgodność z wartościami 
dopuszczalnymi.

Wnioski 

W świetle tych uwag oraz w świetle informacji przedstawionych przez składającą petycję 
niemożliwe jest określenie naruszenia właściwego prawodawstwa wspólnotowego.

                                               
1 Ok. 8200 mieszańców.
2 Dz.U. L 163 z 29.6.1999, s. 41.
3 Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1.


