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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1739/2008, adresată de Adriana Palleni, de cetăţenie italiană, în numele 
Comitati Cittadini Indipendenti, privind efectele dăunătoare asupra mediului şi 
poluarea cauzate de circulaţie în centrul istoric din Minerbio (Italia)

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara descrie efectele severe asupra mediului cauzate de traficul intens (de marfă) în 
centrul medieval, dens populat, din Minerbio. Aceste efecte dăunătoare constau în zgomot, 
vibraţii şi formare de smog şi reprezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor şi starea 
clădirilor istorice dintr-o regiune din valea Po, care se confruntă deja cu probleme grave de 
poluare atmosferică. Protestele depuse la autoritatea locală nu au avut niciun efect până în 
prezent. Petiţionara solicită intervenţia Parlamentului European. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă 30 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

„Comentariile Comisiei cu privire la petiţie

Zgomotul 

Legislaţia comunitară aplicabilă cu privire la evaluarea şi gestionarea zgomotului din mediul 
înconjurător este reprezentată de Directiva 2002/49/CE1.
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Directiva solicită statelor membre să elaboreze hărţi acustice strategice şi planuri de acţiune 
menite să asigure gestionarea zgomotului ambiental din aglomeraţii şi din anumite zone 
desemnate în mod special. Totuşi, directiva lasă alegerea măsurilor şi a valorilor-limită la 
latitudinea statelor membre.

Hărţile pentru aglomeraţiile cu peste 250 000 de locuitori au trebuit alcătuite până în 2007, iar 
planurile de acţiune dezvoltate până la 18 iulie 2008. Hărţile pentru aglomeraţiile cu peste 
100 000 de locuitori trebuie elaborate până în 2012, iar planurile de acţiune dezvoltate până la 
19 iulie 2013. 

Conform raportului trimis Comisiei de către autorităţile italiene responsabile, Minerbio1 nu a 
fost desemnată ca fiind o aglomeraţie în sensul directivei. De aceea, nu este vizată de acest 
exerciţiu de elaborare a hărţilor.

Calitatea aerului

Oraşul Minerbio este situat în zona de calitate a aerului IT0840 (Zona A – Provincia 
Bologna). În această zonă, concentraţiile de particule în suspensie PM10 şi de dioxid de 
amoniu, principalele substanţe poluante emise de traficul urban şi greu, se situează sub 
valorile-limită prevăzute de Directiva 1999/30/CE2 şi de noua directivă privind calitatea
aerului 2008/50/CE. În această situaţie, Directiva 2008/50/CE3 solicită statelor membre să 
menţină nivelurile de poluare sub valorile-limită şi să se străduiască să păstreze cea mai bună 
calitate a aerului, compatibilă cu dezvoltarea durabilă.

Comisia monitorizează respectarea în permanenţă a valorilor-limită pentru calitatea aerului 
prevăzute de Directiva 2008/50/CE în toate zonele şi aglomeraţiile, aşa cum au fost definite 
de către statele membre în scopul gestionării calităţii aerului şi ia măsuri în caz de depăşire a 
acestora. Totuşi, rămâne la latitudinea fiecărui stat membru să definească măsurile potrivite 
necesare în caz de abatere pentru a garanta respectarea valorilor-limită.

Concluzii

Având în vedere aceste elemente şi informaţiile comunicate de către petiţionar, nu poate fi 
identificată o încălcare a legislaţiei comunitare relevante.”
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