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DIRECTIVA 2007/…/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI

din

privind calitatea aerului înconjurător i un aer mai curat pentru Europa

PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3

  

1 JO C 195, 18.8.2006, p.84.
2 JO C 206, 29. 8. 2006, p.1.
3 Avizul Parlamentului European din 26 septembrie 2006 (nepublicat în Jurnalul Oficial până 

la această dată), Pozi ia comună a Consiliului din [...](nepublicat în Jurnalul Oficial până la 
această dată) i Pozi ia Parlamentului European din ....
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Întrucât:

(1) Cel de-al aselea Program comunitar de ac iune pentru mediu adoptat prin Decizia 

1600/2002/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 22 iulie 20021 stabile te 

necesitatea de a reduce poluarea la niveluri care diminuează efectele nocive asupra 

sănătă ii umane, acordându-se o aten ie specială populaţiilor vulnerabile  i mediului ca 

întreg, de a îmbunătă i monitorizarea  i evaluarea calită ii aerului inclusiv depunerea

poluan ilor  i de a furniza informa ii publicului.

(2) Pentru a proteja sănătatea umană i mediul ca întreg, este deosebit de important să fie 

combătute la sursă emisiile de poluanţi i să fie identificate şi puse în aplicare cele mai 

eficiente măsuri de reducere a emisiilor pe plan local, na ional  i comunitar. În 

consecinţă, emisiile de poluan i atmosferici nocivi ar trebui evitate, combătute sau reduse 

i ar trebui stabilite obiective corespunzătoare pentru calitatea aerului înconjurător, 

luându-se în considerare standardele, orientările i programele Organiza iei Mondiale a 

Sănătăţii.

  

1 JO L 242, 10.9.2002, p. 1.
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(3) Directiva 96/62/CE a Consiliului din 27 septembrie 1996 privind evaluarea şi gestionarea 

calităţii aerului înconjurător1, Directiva 1999/30/CE a Consiliului din 22 aprilie 1999 

privind valorile limită pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot i oxizii de azot, pulberile 

în suspensie i plumbul din aerul înconjurător2, Directiva 2000/69/CE a Parlamentului 

European i a Consiliului din 16 noiembrie 1999 privind valorile limită pentru benzen  i 

monoxid de carbon din aerul înconjurător3, Directiva 2002/3/CE a Parlamentului European 

i a Consiliului din 12 februarie 2002 privind ozonul din aerul înconjurător4 i Decizia 

97/101/CE a Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind stabilirea unui schimb reciproc de 

informa ii  i date provenind de la re ele  i sta ii individuale de măsurare a poluării 

aerului înconjurător în statele membre5 trebuie să fie revizuite în mod substan ial, astfel 

încât să includă ultimele descoperiri din domeniul sănătăţii şi al tiin ei, precum i 

experien a statelor membre. Astfel, din motive de claritate, simplificare i eficien ă 

administrativă, se impune înlocuirea celor cinci acte cu o singură directivă iar după caz, cu 

măsuri de punere în aplicare.

(4) Odată ce s-a acumulat suficientă experien ă privind punerea în aplicare a Directivei 

2004/107/CE a Parlamentului European i a Consilului din 15 decembrie 2004 privind 

arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul si hidrocarburile aromate policiclice în aerul 

înconjurător6, se poate lua în considerare posibilitatea de a fuziona dispozi iile acesteia cu 

cele ale prezentei directive.

  

1 JO L 296, 21.11.1996, p. 55. Directivă astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) 
nr. 1882/2003 al Parlamentului European i al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

2 JO L 163, 29.06.1999, p. 41. Directivă astfel cum a fost modificată prin Decizia 
2001/744/CE a Comisiei (JO L 278, 23.10.2001, p. 35).

3 JO L 313, 13.12.2000, p. 12.
4 JO L 67, 9.3.2002, p. 14.
5 JO L 35, 5.2.1997, p. 14. Directivă astfel cum a fost modificată prin Decizia 2001/752/CE a 

Comisiei (JO L 282, 26.10.2001, p. 69).
6 JO L 23, 26.1.2005, p. 3.
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(5) Ar trebui urmată o abordare comună privind evaluarea calită ii aerului înconjurător 

conform criteriilor comune de evaluare. Pentru evaluarea calită ii aerului înconjurător 

trebuie să se ină seama de dimensiunea popula iilor şi a ecosistemelor expuse poluării 

aerului. În consecinţă, se impune clasificarea teritoriului fiecărui stat membru în zone sau 

aglomera ii care reflectă densitatea popula iei.

(6) Pentru a se asigura că informa iile colectate privind poluarea aerului sunt suficient de 

reprezentative i comparabile pe tot teritoriul Comunită ii, este important să se 

folosească pentru evaluarea calităţii aerului înconjurător tehnici standardizate de măsurare 

şi criterii comune privind numărul şi amplasamentul staţiilor de măsurare. Se pot folosi şi 

alte tehnici decât măsurătorile, pentru evaluarea calităţii aerului înconjurător şi în 

consecinţă este necesar să se definească criteriile privind modul de folosire i precizia

necesară acestor tehnici.

(7) Sunt necesare măsurători detaliate pentru pulberile în suspensie în zonele rurale, pentru a 

în elege mai bine impactul acestui poluant  i pentru a dezvolta politici adecvate. Astfel 

de măsurători ar trebui efectuate de o manieră consecventă cu cele ale Programului comun 

de monitorizare continuă şi evaluare a transportului poluanţilor atmosferici pe distanţe 

lungi în Europa (EMEP) instituit în temeiul Conven iei privind poluarea atmosferică 

transfrontalieră pe distanţe lungi, din 1979, aprobată prin Decizia 81/462/CEE a 

Consiliului din 11 iunie 19811.

  

1 JO L 171, 27.6.1981, p. 11.
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(8) Atunci când starea calită ii aerului este deja bună, aceasta trebuie men inută sau 

îmbunătă ită. În cazurile în care nu s-au atins obiectivele privind calitatea aerului 

înconjurător stabilite prin prezenta directivă, statele membre trebuie să ac ioneze astfel 

încât să se respecte valorile limită i nivelurile critice, iar dacă este posibil, să se atingă 

valorile intă  i obiectivele pe termen lung. 

(9) Riscurile generate de poluarea atmosferică în cazul vegeta iei  i ecosistemelor naturale 

survin în zone aflate la distan ă de zonele urbane. În consecin ă, evaluarea unor astfel de 

riscuri i respectarea nivelurilor critice pentru protec ia vegeta iei ar trebui să se 

concentreze asupra zonelor situate la distan ă de zonele construite. 

(10) Pulberile în suspensie (PM2,5) au un impact negativ semnificativ asupra sănătă ii umane. 

De altfel, încă nu s-a identificat un prag limită sub care PM2,5 nu ar prezenta nici un risc. 

În consecin ă, acest poluant nu ar trebui reglementat în acela i mod ca ceilal i 

poluan i. Abordarea ar trebui să vizeze reducerea generală a concentra iilor în zona 

urbană pentru a permite unei mari păr i a popula iei să beneficieze de calitatea 

îmbunătă ită a aerului. Cu toate acestea, pentru a asigura în orice loc un nivel minim de 

protec ie a sănătă ii, abordarea respectivă ar trebui combinată cu o valoare limită, 

precedată într-o primă etapă de către o valoare intă.
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(11) Valorile intă existente  i obiectivele pe termen lung pentru asigurarea unei protec ii 

eficiente împotriva efectelor dăunătoare asupra sănătă ii umane, vegeta iei  i 

ecosistemelor, determinate de expunerea la ozon, ar trebui să rămână neschimbate. Ar 

trebui să se stabilească un prag de alertă i un prag de informare pentru ozon, pentru 

protec ia popula iei generale i a categoriilor sensibile, împotriva expunerilor de scurtă 

durată la concentra ii ridicate de ozon. Aceste praguri ar trebui să vizeze comunicarea 

către public a informa iilor privind riscurile prezentate de expunere  i punerea în 

aplicare, după caz, a unor măsuri pe termen scurt în vederea reducerii nivelurilor de ozon 

acolo unde pragurile de alertă sunt depă ite.

(12) Ozonul este un poluant transfrontier format în atmosferă din emisiile de poluan i primari 

men iona i în Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 

octombrie 2001 privind plafoanele na ionale de emisie pentru anumi i poluan i 

atmosferici1. Progresele în vederea atingerii valorilor intă pentru calitatea aerului  i a 

obiectivelor pe termen lung privind ozonul stabilite în prezenta directivă ar trebui 

determinate prin intermediul valorilor intă  i plafoanelor de emisie prevăzute de 

Directiva 2001/81/CE i, după caz, prin punerea în aplicare a planurile pentru calitatea 

aerului prevăzute de prezenta directivă.

(13) Măsurătorile în punct fix ar trebui să fie obligatorii în zonele i aglomerările unde sunt 

depă ite obiectivele pe termen lung pentru ozon sau pragurile de evaluare pentru al i 

poluan i. Informa iile ob inute din măsurătorile în puncte fixe pot fi completate cu 

tehnici de modelare i/sau măsurători indicative pentru a permite interpretarea datelor 

punctuale din punctul de vedere al distribu iei geografice sau concentra iilor. Utilizarea 

tehnicilor suplimentare de evaluare ar trebui să permită reducerea numărului minim 

necesar de puncte fixe de prelevare.

  

1 JO L 309, 27.11.2001, p. 22. Directiva astfel cum a fost modificată ultima oară prin
Directiva 2006/105/CE a Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p.368).
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(14) Contribu iile din surse naturale pot fi evaluate dar nu pot fi controlate. În consecin ă, în 

cazurile în care contribu iile naturale la emisiile de poluan i în atmosferă pot fi stabilite 

cu suficientă certitudine, iar depă irile se datorează total sau par ial acestor contribu ii 

naturale, acestea din urmă pot fi scăzute din evaluarea respectării valorilor limită pentru 

calitatea aerului, în conformitate cu condi iile prevăzute de prezenta directivă. 

Contribu iile la depă irea valorilor limită de pulberi în suspensie PM10 care pot fi 

atribuite utilizării nisipului i sării pe drumuri în timpul iernii pot de asemenea să fie 

scăzute din evaluarea respectării valorilor limită pentru calitatea aerului, cu condi ia să se 

fie luat măsuri rezonabile pentru reducerea acestor concentra ii.

(15) Valorile limită existente pentru calitatea aerului trebuie să rămână neschimbate. Cu toate 

acestea, pentru dioxid de azot, benzen i pulberi în suspensie PM10 ar trebui să fie posibilă 

amânarea termenului pentru încadrarea în valorile limită sau să se ob ină o derogare 

temporară de la obliga ia de a aplica anumite valori limită în cazurile în care, sub rezerva 

punerii în aplicare a măsurilor corespunzătoare de reducere a poluării, există probleme 

acute privind respectarea acestor valori limită în anumite zone i aglomerări. Orice 

prorogare sau derogare temporară pentru o anumită zonă sau aglomera ie trebuie înso ită 

de un plan cuprinzător ce trebuie evaluat de către Comisia Europeană pentru a se asigura 

respectarea normelor până la termenul revizuit stabilit.
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(16) Planurile pentru calitatea aerului trebuie dezvoltate pentru zone i aglomerări în care 

concentra iile de poluan i în atmosferă depă esc valorile  intă sau cele limită pentru 

calitatea aerului, adăugându-se orice marje temporare de toleran ă, dacă este cazul. 

Poluan ii atmosferici provin din multe surse  i activită i diferite. Pentru a asigura 

coeren ă între diferite politici, astfel de planuri pentru calitatea aerului ar trebui pe cât 

posibil să fie consecvente i integrate planurilor  i programelor pregătite în temeiul 

Directivei 2001/80/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 octombrie 2001 

privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluan i provenind de la instala ii 

mari de ardere1, Directiva 2001/81/CE i Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European 

i a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea  i gestionarea zgomotului 

ambiental2. 

(17) Sunt necesare planuri de ac iune care să indice măsurile aplicabile pe termen scurt în 

cazurile în care există un risc de depă ire a unuia sau a mai multor praguri de alertă, 

pentru a reduce riscul respectiv i pentru a limita durata unui astfel de eveniment. În 

cazurile în care riscul se aplică uneia sau mai multor valori limită sau intă, statele 

membre elaborează, atunci când este cazul, astfel de planuri de ac iune pe termen scurt. În 

privin a ozonului, astfel de planuri de ac iune pe termen scurt ar trebui să ia în 

considerare dispozi iile Deciziei 2004/279/CE a Comisiei din 19 martie 2004 privind 

ghidul pentru punerea în aplicare a Directivei 2002/3/CE a Parlamentului European i a 

Consiliului privind ozonul din aerul înconjurător3.

  

1 JO L 309, 27.11.2001, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima oară prin Directiva 
2006/105/CE.

2 JO L 189, 18.7.2002, p.12.
3 JO L 87, 25.3.2004, p. 50.
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(18) Statele membre trebuie să se consulte între ele în cazul în care, în urma unei poluări 

semnificative cu originea într-un alt stat membru, nivelul de poluant depă e te, sau este 

probabil să depă ească obiectivele relevante privind calitatea aerului plus marja de 

toleran ă, în situa ia în care aceasta există, sau, după caz, pragurile de alertă. Natura 

transfrontalieră a unor poluan i, precum ozonul sau pulberile în suspensie, pot necesita 

coordonarea între state membre învecinate în vederea elaborării i punerii în aplicare a 

planurilor pentru calitatea aerului i a planurilor de ac iune pe termen scurt, precum  i a 

informării publicului. După caz, statele membre ar trebui să coopereze cu ter e state, 

punând accentul în special asupra implicării cât mai curând a ărilor candidate.

(19) Statele membre i Comisia trebuie să colecteze, să facă schimb i să comunice 

informa ii privind calitatea aerului pentru a în elege mai bine impactul poluan ilor 

atmosferici i pentru a dezvolta politici corespunzătoare. Ar trebui de asemenea să fie 

disponibile pentru public informa ii actualizate despre concentra iile din aerul 

înconjurător ale tuturor poluan ilor reglementa i.

(20) Pentru a facilita gestionarea i compararea informa iilor despre calitatea aerului, aceste 

date trebuie puse la dispozi ia Comisiei într-o formă standardizată.

(21) Este necesară adaptarea unor proceduri pentru furnizarea, evaluarea i raportarea 

informa iilor privind calitatea aerului, prin folosirea facilită ilor electronice  i a 

internetului ca instumente principale de punere la dispozi ie a informa iilor i astfel 

încât aceste proceduri să fie compatibile cu Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European 

şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii 

spaţiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE)1

(22) Este oportun să se prevadă posibilitatea de a adapta criteriile i tehnicile folosite pentru 

evaluarea calită ii aerului înconjurător la progresele  tiin ifice i tehnice  i la 

informa iile ce urmează a fi furnizate.

  

1 JO L, [...], p. [...].
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(23) Dat fiind faptul că obiectivele privind calitatea aerului enun ate în prezenta directivă nu 

pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre datorită naturii transfrontaliere a 

poluan ilor atmosferici  i, prin urmare, pot fi realizate mai bine la nivelul Comunităţii, 

Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarită ii, astfel cum 

este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul propor ionalită ii 

astfel cum este enunţat în respectivul articol, prezenta directivă nu depă e te ceea ce este 

necesar pentru atingerea acestor obiective.

(24) Statele membre ar trebui să stabilească regimul sanc iunilor aplicabile în cazul încălcării 

dispozi iilor prezentei directive  i să asigure punerea în aplicare a acestora. Sanc iunile 

ar trebui să fie eficiente, propor ionale  i cu efect de descurajare.

(25) Anumite dispozi ii din actele abrogate prin prezenta directivă ar trebui men inute în 

vigoare pentru a asigura continuitatea limitelor existente pentru calitatea aerului în cazul 

dioxidului de azot, până la înlocuirea lor de la 1 ianuarie 2010, continuitatea dispozi iilor 

privind raportarea asupra calită ii aerului până la adoptarea noilor măsuri de punere în 

aplicare, precum i continuitatea obliga iilor privind evaluările preliminare ale calită ii 

aerului în conformitate cu Directiva 2004/107/CE.

(26) Obliga ia de a transpune prezenta directivă în dreptul intern ar trebui să se limiteze la 

acele dispozi ii care reprezintă o schimbare majoră în compara ie cu directivele 

precedente.

(27) În conformitate cu alineatul (34) din acordul interinstitu ional privind o legiferare mai 

bună1, statele membre sunt încurajate să elaboreze, pentru sine i în interesul 

Comunită ii, propriile tabele care, pe cât posibil, să ilustreze coresponden a între

directivă i măsurile de transpunere i să le facă publice.

  

1 JO C 321, 31.12.2003, p. 1.
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(28) Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale şi principiile recunoscute, în special, de 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În mod special, prezenta directivă 

caută să promoveze integrarea în politicile Uniunii a unui nivel ridicat de protec ie a 

mediului i îmbunătă irea calită ii mediului în conformitate cu principiul dezvoltării 

durabile astfel cum este prevăzut la articolul 37 din Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene.

(29) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui să fie adoptate 

în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a 

normelor privind exercitarea competen elor de executare conferite Comisiei1.

(30) În mod special Comisiei ar trebui să îi fie acordată competen a de a modifica anexele I -

IV, anexele VIII - X i anexa XV. Întrucât măsurile respective au un domeniu general de 

aplicare i sunt destinate să modifice elementele neesen iale ale prezentei directive, 

acestea ar trebui adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control 

prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(31) Clauza de transpunere impune statelor membre să se asigure că măsurătorile necesare, din 

mediul urban sunt disponibile într-o serie temporală care să permită definirea indicatorului 

mediu de expunere, pentru a garanta respectarea cerin elor privind evaluarea obiectivului 

naţional de reducere a expunerii i calcularea indicatorului mediu de expunere.

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

  

1 JO L 184, 17.7.1999, p.23. Decizie astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE 
(JO L 200, 22.7.2006, p.11).
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Capitolul I

Dispoziţii generale

Articolul 1

Obiectul

Prezenta directivă stabileşte măsuri care urmăresc:

(1) să definească şi să stabilească obiective pentru calitatea aerului înconjurător destinate să 

evite, să prevină sau să reducă efectele daunătoare pentru sănătatea umană şi mediu ca 

întreg;

(2) să evalueze calitatea aerului înconjurător în statele membre pe baza unor metode şi criterii 

comune;

(3) să ob ină informaţii privind calitatea aerului înconjurător pentru a ajuta la combaterea 

poluării aerului şi a noxelor şi pentru a monitoriza tendinţele şi îmbunătăţirile care rezultă 

în urma măsurilor de la nivel naţional şi comunitar;

(4) să asigure faptul că aceste informa ii privind calitatea aerului înconjurător sunt puse la 

dispozi ia publicului;

(5) să men ină calitatea aerului acolo unde este corespunzător şi să o îmbunătă ească în alte 

cazuri;

(6) să promoveze o cooperare crescută între statele membre în vederea reducerii poluării 

aerului.
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Articolul 2

Definiţii

În sensul prezentei directive:

(1) „aer înconjurător” înseamnă aerul troposferic, cu excep ia locurilor de muncă definite de 

Directiva 89/654/CEE a Consiliului, cărora li se aplică dispoziţiile privind sănătatea şi 

siguranţa la locul de muncă şi la care publicul nu are în mod normal acces;

(2) „poluant” înseamnă orice substanţă prezentă în aerul înconjurător i care poate avea efecte 

dăunătoare asupra sănătăţii umane şi mediului ca întreg;

(3) „nivel” înseamnă concentraţia unui poluant în aerul înconjurător sau depunerea acestuia pe

suprafeţe într-o perioadă de timp dată;

(4) „evaluare” înseamnă orice metodă folosită pentru a măsura, calcula, prognoza sau estima 

niveluri;

(5) „valoare limită” înseamnă un nivel fixat pe baza cunoa terii ştiinţifice, în scopul de a 

evita, preveni sau reduce efectele dăunătoare asupra sănătăţii umane şi a mediului ca 

întreg, care se doreşte a fi atins într-o perioadă dată şi care nu trebuie depăşit odată atins;

(6) „nivel critic” înseamnă un nivel fixat pe baza cunoa terii ştiinţifice, dincolo de care se pot 

produce efecte adverse pentru anumiţi receptori, cum ar fi copacii, alte plante sau 

ecosisteme naturale, dar nu pentru oameni;
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(7) „marja de toleranţă” înseamnă procentajul din valoarea limită cu care poate fi depăşită acea 

valoare conform condiţiilor stabilite în prezenta directivă;

(8) „planuri privind calitatea aerului” înseamnă planuri care stabilesc măsuri pentru a atinge 

valorile limită sau valorile ţintă;

(9) „valoare ţintă” înseamnă un nivel fixat cu scopul de a evita, preveni sau reduce efectele 

dăunătoare asupra sănătăţii umane şi mediului ca întreg, care se doreşte a fi atins, în cazul 

în care este posibil, într-o perioadă dată;

(10) „prag de alertă” înseamnă un nivel dincolo de care o expunere de scurtă durată prezintă un 

risc pentru sănătatea populaţiei în general şi la atingerea căruia statele membre trebuie să ia 

imediat măsuri;

(11) „prag de informare” înseamnă un nivel dincolo de care o expunere de scurtă durată 

prezintă un risc pentru sănătatea unor segmente ale populaţiei cu o sensibilitate deosebită şi 

pentru care sunt necesare informaţii imediate şi adecvate;

(12) „prag superior de evaluare” înseamnă un nivel sub care, pentru a evalua calitatea aerului 

înconjurător, poate fi folosită o combinaţie de măsurări în punct fix şi tehnici de modelare 

şi/sau măsurători indicative;

(13) „prag inferior de evaluare” înseamnă un nivel sub care este suficient să se folosească 

tehnicile de modelare sau de estimare obiectivă pentru a evalua calitatea aerului 

înconjurător;
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(14) „obiectiv pe termen lung” înseamnă un nivel care se doreşte a fi atins pe termen lung, cu 

excepţia cazurilor când acest lucru nu este realizabil prin măsuri proporţionale, cu scopul 

de a furniza o protecţie eficace sănătăţii umane şi mediului;

(15) „contribuţii din surse naturale” înseamnă emisii de poluanţi care nu rezultă direct sau 

indirect din activităţi umane, inclusiv evenimente naturale cum ar fi erupţiile vulcanice, 

activităţile seismice, activităţile geotermale, focurile de pe terenuri necultivate, vânturile 

violente, apa de mare vaporizată sau resuspensia atmosferică sau transportul unor particule 

naturale provenind din zone deşertice;

(16) „zonă” înseamnă o parte a teritoriului unui stat membru delimitată de acesta în scopul 

evaluării şi gestionării calităţii aerului;

(17) „aglomera ie” înseamnă o zonă urbană care constituie o conurbaţie cu o concentrare a 

populaţiei de peste 250 000 de locuitori sau, acolo unde populaţia este de 250 000 de 

locuitori sau mai mică, cu o densitate a populaţiei pe km2 care urmează să fie stabilită de 

către statele membre;

(18) „PM10” înseamnă pulberile în suspensie care trec printr-un orificiu calibrat în conformitate 

cu standardul EN 12341 cu un randament de separare de 50 % pentru un diametru 

aerodinamic de 10 µm;

(19) „PM2,5” înseamnă pulberile în suspensie care trec prinntr-un orificiu calibrat în 

conformitate cu standardul EN 14907 cu un randament de separare de 50 % pentru un 

diametru aerodinamic de 2,5 µm;

(20) „indicatorul mediude expunere” înseamnă un nivel mediu determinat pe baza unor 

măsurări efectuate în staţiile de fond urbane de pe ansamblul teritoriului unui stat membru 

şi care reflectă expunerea populaţiei. Acesta este folosit pentru a calcula valoarea intă

naţională de reducere a expunerii;
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(21) „valoarea intă naţională de reducere a expunerii” înseamnă reducererea procentuală a 

expunerii medii a populaţiei unui stat membru, stabilită pentru anul de referinţă cu scopul 

de a reduce efectele dăunătoare asupra sănătăţii umane, care se doreşte a fi atins, în cazul 

în care este posibil, într-o perioadă dată;

(22) „loca ii de fond urbane” înseamnă locuri din zonele urbane în care nivelurile sunt 

reprezentative pentru expunerea populaţiei urbane în general;

(23) „oxizi de azot” înseamnă suma raportului concentraţiilor volumice (ppbv) de monoxid de 

azot (oxid azotos) şi de dioxid de azot, exprimate în unităţi de concentraţie masică a 

dioxidului de azot (µg/m3);

(24) „măsurători în puncte fixe” înseamnă măsurări efectuate în locuri fixe, fie continuu, fie 

prin prelevări aleatorii de probe pentru a determina nivelurile în conformitate cu 

obiectivele de calitate a datelor aplicabile;

(25) „măsurători indicative” înseamnă măsurări care respectă obiective de calitate a datelor mai 

puţin stricte decât pentru măsurările în punct fix;

(26) „compuşi organici volatili” (COV) înseamnă compuşii organici din surse antropice şi 

biogene, diferiţi de metan, care pot produce oxidanţi fotochimici prin reacţie cu oxizii de 

azot în prezenţa luminii solare;

(27) „precursori ai ozonului” înseamnă substanţele care contribuie la formarea ozonului de la 

nivelul solului, unele fiind enumerate în anexa X.
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Articolul 3

Responsabilităţi

Statele membre desemnează autorităţile şi organismele competente corespunzătoare cărora 

le revine responsabilitatea pentru:

(a) evaluarea calităţii aerului înconjurător;

(b) aprobarea sistemelor de măsurare (metode, echipamente, reţele şi laboratoare);

(c) garantarea acurateţei măsurărilor;

(d) analiza metodelor de evaluare;

(e) coordonarea pe teritoriul lor a eventualelor programe comunitare de asigurare a 

calităţii organizate de Comisie;

(f) cooperarea cu celelalte state membre şi cu Comisia.

După caz, autorităţile şi organismele competente respectă anexa I partea C.

Articolul 4

Stabilirea zonelor şi a aglomerărilor

Statele membre stabilesc zone şi aglomerări pe întreg teritoriul lor. Evaluarea calităţii aerului şi 

gestiunea calităţii aerului sunt realizate în toate zonele şi aglomerările.
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Capitolul II

Evaluarea calităţii aerului înconjurător

PARTEA 1

EVALUAREA CALITĂŢII AERULUI ÎNCONJURĂTOR PRIVIND DIOXIDUL DE SULF,

DIOXIDUL DE AZOT ŞI OXIZII DE AZOT,

PULBERILE ÎN SUSPENSIE, PLUMBUL, BENZENUL 

ŞI MONOXIDUL DE CARBON 

Articolul 5

Sistemul de evaluare

(1) Pragul superior i cel inferior de evaluare, precizate în anexa II partea A se aplică la

dioxidul de sulf, dioxidul de azot şi oxizii de azot, pulberile în suspensie (PM10 şi PM2,5), 

plumb, benzen şi monoxidul de carbon.

Fiecare zonă sau aglomera ie este încadrată în liste în func ie de aceste praguri de 

evaluare.

(2) Încadrarea menţionată la alineatul (1) este reexaminată cel puţin odată la fiecare cinci ani 

în conformitate cu procedura prevăzută în anexa II partea B.
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Încadrarea în liste este reexaminată mai des în cazul unor modificări importante ale 

activităţilor care au efecte asupra concentraţiilor ambientale de dioxid de sulf, dioxid de 

azot sau, unde este cazul, oxizi de azot, pulberi în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumb, 

benzen sau monoxid de carbon.

Articolul 6

Criterii de evaluare

(1) Statele membre realizează evaluarea calităţii aerului înconjurător cu privire la poluanţii 

menţionaţi la articolul 5 în toate zonele şi aglomerările lor, în conformitate cu criteriile 

prevăzute la alineatele (2), (3) şi (4) din prezentul articol şi în conformitate cu criteriile 

prevăzute în anexa III.

(2) În toate zonele şi aglomerările în care nivelul de poluanţi menţionat la alineatul (1) 

depăşeşte pragul superior de evaluare stabilit pentru acei poluanţi, evaluarea calităţii 

aerului înconjurător se face cu ajutorul măsurătorilor în puncte fixe. Aceste măsurători în 

punct fix pot fi suplimentate cu tehnici de modelare şi/sau măsurători indicative pentru a 

furniza informaţii adecvate în legătură cu distribuţia spaţială a calităţii aerului înconjurător.

(3) În toate zonele şi aglomerările în care nivelul de poluanţi menţionat la alineatul (1) este sub 

pragul superior de evaluare stabilit pentru acei poluanţi, evaluarea calităţii aerului 

înconjurător se face cu ajutorul unei combinaţii de măsurători în puncte fixe şi tehnici de 

modelare şi/sau măsurători indicative.
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(4) În toate zonele şi aglomerările în care nivelul de poluanţi menţionat la alineatul (1) este sub 

pragul inferior de evaluare stabilit pentru acei poluanţi, tehnicile de modelare sau tehnicile 

de estimare obiective, sau ambele sunt suficiente pentru evaluarea calităţii aerului 

înconjurător.

(5) Pe lângă evaluările menţionate la alineatele (2), (3) şi (4), se efectuează măsurători de fond

în mediul rural, departe de surse importante de poluare a aerului, în scopul de a furniza, cel 

pu in, informaţii privind concentraţia masică totală şi concentraţiile speciilor chimice ale

pulberilor în suspensie (PM2,5) ca medii anuale, măsurători care se efectuează în 

următoarele condi ii:

(a) se instalează un punct de prelevare la fiecare 100 000 km2;

(b) fiecare stat membru stabile te cel puţin o staţie de măsurare sau poate stabili, în 

acord cu statele membre învecinate, una sau mai multe staţii de măsurare comune, 

care acoperă zonele învecinate respective, pentru a atinge rezoluţia spaţială necesară;

(c) dacă este cazul, monitorizarea este coordonată cu strategia de monitorizare şi 

programul de măsurare al Programului comun de monitorizare continuă şi evaluare a 

transportului poluanţilor atmosferici pe distanţe lungi în Europa (EMEP);

(d) păr ile A şi C din anexa I se aplică în legătură cu obiectivele de calitate a datelor 

pentru măsurările de concentraţie masică a pulberilor în suspensie, iar articolul IV se 

aplică în întregime.

Statele membre informează de asemenea Comisia în legătură cu metodele de măsurare 

folosite la măsurarea compoziţiei chimice a pulberilor în suspensie (PM2,5).
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Articolul 7

Puncte de prelevare

(1) Amplasarea punctelor de prelevare pentru măsurarea dioxidului de sulf, dioxidului de azot 

şi oxizilor de azot, a pulberilor în suspensie (PM10, PM2,5), plumbului, benzenului şi 

monoxidului de carbon din aerul înconjurător se determină în conformitate cu criteriile 

enumerate în anexa III.

(2) În fiecare zonă sau aglomera ie unde măsurările în punct fix sunt singura sursă de 

informare pentru evaluarea calităţii aerului, numărul de puncte de prelevare pentru fiecare 

poluant relevant nu este inferior numărului minim de puncte de prelevare specificat în 

anexa V partea A.

(3) Cu toate acestea, în zonele şi aglomerările în care informaţiile de la punctele de prelevare 

pentru măsurările în punct fix sunt suplimentate cu informaţii de la modelare şi/sau 

măsurători indicative, numărul total de puncte de prelevare precizat în partea A din anexa 

V poate fi redus cu până la 50%, atunci când sunt îndeplinite următoarele condi ii:

(a) metodele suplimentare furnizează informaţii suficiente pentru evaluarea calităţii 

aerului în ceea ce priveşte respectarea valorilor limită sau pragurile de alertă, precum 

şi furnizareainformaţiilor adecvate pentru public;
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(b) numărul de puncte de prelevare care urmează a fi instalate şi rezoluţia spaţială a altor 

tehnici sunt suficiente pentru stabilirea concentraţiei poluantului respectiv în 

conformitate cu obiectivele de calitate a datelor specificate în partea A din anexa I şi 

permit rezultatelor evaluării să respecte criteriile specificate în prtea B din anexa I.

Pentru evaluarea calităţii aerului în ceea ce priveşte respectarea valorilor limită, se ţine 

cont de rezultatele provenind de la modelare şi/sau măsurătorile indicative.

Articolul 8

Metode de referinţă pentru măsurări

(1) Statele membre aplică metodele de măsurare de referin ă şi criteriile specificate în 

păr ile A  i C din anexa VI.

(2) Pot fi utilizate alte metode de măsurare, cu respectarea condiţiilor stabilite în partea B din 

anexa VI.
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PARTEA 2

EVALUAREA CALITĂŢII AERULUI ÎNCONJURĂTOR ÎN CEEA CE PRIVEŞTE OZONUL 

Articolul 9

Criterii de evaluare

(1) În cazul în care, într-o zonă sau o aglomera ie, concentraţiile de ozon au depăşit 

obiectivele pe termen lung specificate în partea C din anexa VII în cursul oricăruia dintre 

ultimii cinci ani de măsurare, se efectuează măsurători în puncte fixe.

(2) În cazul în care sunt disponibile date pentru mai puţin de cinci ani, statele membre pot să 

combine, pentru a determina dacă obiectivele pe termen lung menţionate la alineatul (1) au 

fost depăşite în cursul acelor cinci ani, rezultatele campaniilor de măsurare de scurtă durată 

desfăşurate în momente şi locuri susceptibile de a fi la cele mai înalte niveluri de poluare 

cu rezultatele extrase din inventare de emisii şi din modelare.

Articolul 10

Puncte de prelevare 

(1) Amplasarea punctelor de prelevare pentru măsurarea ozonului se determină în conformitate 

cu criteriile stabilite în anexa VIII.
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(2) În fiecare zonă sau aglomera ie în care măsurătorile în punct fix constituie singura sursă 

de informare pentru evaluarea calităţii aerului, numărul de puncte de prelevare pentru 

măsurători în puncte fixe ale ozonului nu trebuie să fie inferior numărului minim de puncte 

de prelevare specificat în partea A din anexa IX.

(3) Cu toate acestea, în zonele şi aglomerările în care informaţiile de la punctele de prelevare 

pentru măsurătorile în puncte fixe sunt suplimentate cu informaţii de la modelare şi/sau 

măsurători indicative, numărul de puncte de prelevare specificat în partea A din anexa IX 

poate fi redus, atunci când sunt respectate următoarele condi ii:

(a) metodele suplimentare furnizează informaţii suficiente pentru evaluarea calităţii 

aerului în ceea ce priveşte valorile ţintă, obiectivele pe termen lung, informaţiile şi 

pragurile de alertă;

(b) numărul de puncte de prelevare care urmează a fi instalate şi rezoluţia spaţială a altor 

tehnici sunt suficiente pentru stabilirea concentraţiei de ozon în conformitate cu 

obiectivele de calitate a datelor specificate în partea A din anexa I şi permit 

rezultatelor evaluării să respecte criteriile specificate în partea B din anexa I;

(c) numărul de puncte de prelevare din fiecare zonă sau aglomera ie este de cel puţin 

un punct de prelevare la două milioane de locuitori sau un punct de prelevare la 50 

000 km2, numărul folosit fiind cel mai mare dintre cele două, dar nu trebuie să fie 

mai puţin de un punct de prelevare pentru fiecare zonă sau aglomera ie;
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(d) dioxidul de azot este măsurat în toate celelalte puncte de prelevare, cu excepţia 

staţiilor rurale de fond menţionate în partea A din anexa VIII.

Pentru evaluarea calităţii aerului în ceea ce priveşte valorile ţintă, se ţine cont rezultatele 

provenind de la modelare şi/sau măsurătorile indicative.

(4) Dioxidul de azot este măsurat în cel puţin 50% din punctele de prelevare a ozonului 

prevăzute în partea A din anexa IX. Măsurările sunt continue cu excepţia staţiilor rurale de 

fond menţionate în partea A din anexa VIII, unde se pot folosi şi alte metode de măsurare.

(5) În zonele şi aglomerările în care, în cursul fiecărui an din ultimii cinci ani de măsurare, 

concentraţiile sunt inferioare obiectivelor pe termen lung, numărul de puncte de prelevare 

pentru măsurătorile în puncte fixe se determină în conformitate cu anexa IX partea B.

(6) Fiecare stat membru se asigură că cel puţin un punct de prelevare care furnizează date 

privind concentraţiile de precursori ai ozonului enumeraţi în anexa X este instalat şi 

funcţionează pe teritoriul său. Fiecare stat membru alege numărul şi amplasarea staţiilor 

unde se măsoară precursorii ozonului, ţinând cont de obiectivele şi metodele prevăzute în 

anexa X.
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Articolul 11

Metode de referinţă pentru măsurări

(1) Statele membre aplică pentru măsurarea ozonului metodele de referinţă stabilite la punctul 

8 din anexa VI partea A. Alte metode de măsurare pot fi folosite respectând condiţiile 

prevăzute în partea B din anexa VI.

(2) Fiecare stat membru informează Comisia în legătură cu metodele pe care le foloseşte

pentru a preleva şi măsura COV enumeraţi în anexa X.
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Capitolul III

Gestionarea calităţii aerului înconjurător

Articolul 12

Cerinţe în cazul în care nivelurile sunt inferioare valorilor limită

În zonele şi aglomerările în care nivelurile de dioxid de sulf, dioxid de azot, PM10, PM2,5, plumb, 

benzen şi monoxid de carbon din aerul înconjurător sunt inferioare valorilor limită respective 

precizate în anexele XI şi XIV, statele membre menţin nivelurile acelor poluanţi sub valorile limită 

şi fac eforturi să păstreze cea mai înaltă calitate a aerului înconjurător compatibilă cu dezvoltarea 

durabilă.

Articolul 13

Valorile limită şi pragurile de alertă pentru protecţia sănătăţii umane

(1) Statele membre se asigură că, în ansamblul zonelor şi aglomerărilor lor, nivelurile de 

dioxid de sulf, PM10, plumb şi monoxid de carbon din aerul înconjurător se situează sub

valorile limită prevăzute în anexa XI.

În ceea ce priveşte dioxidul de azot şi benzenul, valorile limită specificate în anexa XI nu 

pot fi depăşite începând cu datele specificate în respectiva anexă.

Gradul de respectare a acestor cerinţe este evaluat în conformitate cu anexa III.

Marjele de toleranţă prevăzute în anexa XI se aplică în conformitate cu articolul 22 

alineatul (3) şi articolul 23 alineatul (1).
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(2) Pragurile de alertă pentru concentraţiile de dioxid de sulf şi dioxid de azot în aerul 

înconjurător sunt cele prevăzute în partea A din anexa XII.

Articolul 14

Niveluri critice

(1) Statele membre asigură conformitatea cu nivelurile critice specificate în anexa XIII, 

evaluate în conformitate cu partea A din anexa III.

(2) În cazul în care măsurătorile în puncte fixe sunt singura sursă de informare pentru 

evaluarea calităţii aerului, numărul de puncte de prelevare nu trebuie să fie mai mic decât

numărul minim specificat în partea C din anexa V. În cazul în care informaţiile sunt 

suplimentate de măsurători indicative sau modelare, atunci numărul minim de puncte de 

prelevare poate fi redus cu până la 50%, cu condiţia ca estimările concentraţiilor 

poluantului respectiv să poată fi făcute în conformitate cu obiectivele de calitate a datelor 

specificate în partea A din anexa I.

Articolul 15

Obiectivul naţional de reducere a expunerii la PM2,5

pentru protecţia sănătăţii umane

(1) Statele membre iau toate măsurile necesare care nu presupun costuri disproporţionate 

pentru a reduce expunerea la PM2,5 în vederea atingerii obiectivului naţional de reducere 

stabilit în partea B din anexa XIV, până în anul precizat în cuprinsul acesteia.
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(2) Indicatorul mediu de expunere pentru PM2,5 se estimează în conformitate cu partea A din 

anexa XIV.

(3) Fiecare stat membru se asigură, în conformitate cu anexa III, că distribuţia şi numerotarea 

punctelor de prelevare pe care se bazează calculul indicatorului mediu de expunere pentru 

PM2,5 reflectă în mod adecvat expunerea generală a populaţiei. Numărul de puncte de 

prelevare nu este mai mic decât cel stabilit prin aplicarea păr ii B din anexa V.

Articolul 16

Valorile ţintă şi valorile limită ale PM2,5 pentru

protecţia sănătăţii umane

(1) Statele membre iau toate măsurile necesare care nu presupun costuri disproporţionate 

pentru a se asigura că nu este depă ită valoarea ţintă pentru concentraţiile de PM2,5 din 

aerul înconjurător, aşa cum este stabilită în partea C din anexa XIV, începând cu data 

specificată de aceasta.

(2) Statele membre se asigură că nivelul concentraţiilor PM2,5 din aerul înconjurător nu 

depăşeşte valoarea limită stabilită în partea D din anexa XIV pe ansamblul zonelor şi 

aglomerărilor din cadrul acestora, începând de la data stabilită în cadrul anexei. Gradul de 

respectare a acestei cerinţe este evaluat în conformitate cu anexa III.

(3) Marja de toleranţă prevăzută în partea D din anexa XIV se aplică în conformitate cu 

articolul 23 alineatul (1).
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Articolul 17

Cerinţele în zonele şi aglomerările unde concentraţiile de ozon 

depăşesc valorile ţintă şi obiectivele pe termen lung

(1) Statele membre iau măsurile necesare care nu presupun costuri disproporţionate pentru a se 

asigura că valorile ţintă şi obiectivele pe termen lung sunt atinse.

(2) Pentru zonele şi aglomerările în care o valoare ţintă este depăşită, statele membre se 

asigură că sunt puse în aplicare pentru a atinge valorile ţintă programul pregătit în 

conformitate cu articolul 6 din Directiva 2001/81/CE şi, dacă este cazul, un plan privind 

calitatea aerului, cu excepţia cazurilor când acest lucru nu este posibil prin mijloace 

adecvate, de la data menţionată în partea B din anexa VII.

(3) Pentru zonele şi aglomerările în care nivelurile de ozon în aerul înconjurător depăşesc 

obiectivele pe termen lung, dar se situează sub valorile ţintă sau sunt egale cu acestea, 

statele membre pregătesc şi pun în aplicare măsuri care nu presupun costuri 

disproporţionate cu scopul de a atinge obiectivele pe termen lung. Aceste măsuri sunt cel 

puţin conforme cu planurile privind calitatea aerului şi cu programul menţionat la alineatul 

(2).
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Articolul 18

Cerinţele în zonele şi aglomerările unde concentraţiile de ozon

îndeplinesc obiectivele pe termen lung

În zonele şi aglomerările în care nivelurile de ozon îndeplinesc obiectivele pe termen lung, statele 

membre, în măsura în care factori cum ar fi natura transfrontalieră a poluării cu ozon şi condiţiile 

meteorologice o permit, menţin aceste niveluri sub cele ale obiectivelor pe termen lung şi conservă, 

prin măsuri adecvate, cea mai înaltă calitate a aerului înconjurător compatibilă cu principiile 

dezvoltării durabile şi un înalt nivel de protecţie a mediului şi a sănătăţii umane.

Articolul 19

Măsuri necesare în cazul în care sunt depăşite

pragurile de informare sau de urgenţă

În cazul în care pragul de informare precizat în anexa XII sau oricare din pragurile de alertă stabilite 

în cadrul acesteia sunt depăşite, statele membre iau măsurile necesare pentru a informa publicul prin 

intermediul mass media sau al internetului.

Statele membre transmit Comisiei, în mod provizoriu, informaţii privind nivelurile înregistrate şi 

durata perioadelor pe parcursul cărora au fost depăşite pragurile de alertă sau de informare.
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Articolul 20

Contribuţii din surse naturale

(1) Statele membre trimit Comisiei, pentru un anumit an, liste cu zonele şi aglomerările unde 

depăşirile valorilor limită pentru un anumit poluant sunt datorate contribuţiilor din surse 

naturale. Statele membre furnizează informaţii cu privire la concentraţii şi surse, precum şi 

cu privire la probele care demonstrează că depăşirile pot fi atribuite surselor naturale.

(2) În cazul în care Comisia a fost informată cu privire la o depăşire care poate fi atribuită 

surselor naturale în conformitate cu alineatul (1), această depăşire nu este considerată ca o 

depăşire în înţelesul prezentei directive.

(3) Comisia publică, până la … ∗, orientările pentru demonstrarea şi scăderea depăşirilor ce pot 

fi atribuite surselor naturale.

Articolul 21

Depăşiri care pot fi atribuite tratării carosabilului cu nisip sau sare în timp de iarnă

(1) Statele membre pot desemna zone sau aglomerări în interiorul cărora valorile limită pentru 

PM10 sunt depăşite în aerul înconjurător ca efect al resuspensiei particulelor în urma tratării 

carosabilului cu nisip sau sare în timpul iernii.

(2) Statele membre trimit Comisiei lista oricăror astfel de zone sau aglomerări, împreună cu 

informaţii privind concentra iile şi sursele de PM10 din aceste zone sau aglomerări.

  

∗ JO: în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
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(3) Atunci când transmit informa ii Comisiei în conformitate cu articolul 27, statele membre 

furnizează probele necesare pentru a demonstra că toate aceste depăşiri se datorează 

resuspensiei particulelor şi că au fost luate măsuri rezonabile pentru a diminua 

concentraţiile.

(4) Fără a aduce atingere articolului 20, în cazul zonelor şi aglomerărilor menţionate la 

alineatul (1) din prezentul articol, statele membre trebuie să întocmească planul privind 

calitatea aerului prevăzut la articolul 23 numai în cazul în care depăşirile pot fi atribuite 

altor surse de PM10 în afara tratării carosabilului cu nisip sau sare în timp de iarnă.

(5) Comisia publică orientările privind determinarea contribuţiilor datorate resuspensiei 

particulelor în urma tratării carosabilului cu nisip sau sare în timp de iarnă,...∗.

Articolul 22

Prorogarea termenelor de atingere a valorilor limită şi derogarea

de la obligaţia de a aplica anumite valori limită

(1) Atunci când, într-o anumită zonă sau aglomera ie, conformitatea cu valorile limită pentru 

dioxid de azot sau benzen nu poate fi atinsă până la termenele precizate în anexa XI, un 

stat membru poate proroga aceste termene pentru acea zonă sau aglomera ie cu cel mult 

cinci ani, sub condi ia întocmirii unui plan privind calitatea aerului, în conformitate cu 

articolul 23, pentru zona sau aglomera iea pentru care se aplică prorogarea; acest plan 

privind calitatea aerului este completat cu informaţiile enumerate în partea B din anexa XV 

cu privire la poluanţii respectivi şi demonstrează cum se va obţine conformitatea cu 

valorile limită înaintea expirării noului termen.

  

∗ JO: în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
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(2) Atunci când într-o anumită zonă sau aglomera ie, conformitatea cu valorile limită pentru 

PM10, astfel cum sunt precizate în anexa XI, nu poate fi atinsă datorită unor caracteristici 

de dispersie specifice arealului, condiţiilor climatice nefavorabile sau contribuţiilor 

transfrontaliere, statele membre sunt exonerate de obligaţia de a aplica aceste valori limită 

până la ...∗, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor stabilite la alineatul (1).

(3) Atunci când un stat membru aplică alineatul (1) sau (2), se asigură că valoarea limită 

pentru fiecare poluant nu este depăşită cu mai mult decât marja maximă de toleranţă 

precizată în anexa XI pentru fiecare dintre poluanţii respectivi.

(4) Statele membre notifică Comisia atunci când, în opinia lor, alineatele (1) sau (2) sunt 

aplicabile şi comunică acesteia planul privind calitatea aerului menţionat la alineatul (1), 

inclusiv toate informaţiile relevante necesare Comisiei, pentru ca aceasta să evalueze dacă 

toate condiţiile relevante sunt sau nu îndeplinite. În cadrul evaluării, Comisia ţine seama de 

efectele estimate ale măsurilor ce au fost luate de statele membre, precum şi de efectele 

estimate ale măsurilor comunitare.

Atunci când Comisia nu ridică obiecţii în termen de nouă luni de la primirea notificării, se 

consideră că sunt îndeplinite condiţiile relevante pentru aplicarea alineatului (1) sau (2).

În cazul în care se ridică obiecţii, Comisia poate cere statelor membre să modifice sau să 

furnizeze noi planuri privind calitatea aerului.

  

∗ JO: trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive
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Capitolul IV

Planuri

Articolul 23

Planuri privind calitatea aerului

(1) Atunci când, în anumite zone sau aglomerări, nivelul poluanţilor în aerul înconjurător 

depăşeşte toate valorile limită sau valorile ţintă, precum i orice limită de toleranţă pentru 

fiecare dintre acestea, statele membre se asigură că sunt întocmite planuri pentru aceste 

zone sau aglomerări pentru a duce la respectarea valorii limită sau valorii ţintă respective, 

precizate în anexele XI şi XIV.

În eventualitatea unor depăşiri a unor valori limită al căror termen de atingere a expirat 

deja, planul privind calitatea aerului stabileşte măsurile potrivite, astfel încât perioada de 

depăşire să fie cât mai scurtă cu putinţă.

Aceste planuri includ cel puţin informaţiile enumerate în partea A din anexa XV şi sunt 

comunicate de îndată Comisiei, dar nu mai târziu de doi ani de la încheierea primului an în 

care a fost observată depăşirea.

În cazul în care trebuie pregătite şi puse în aplicare planuri referitoare la mai mulţi 

poluanţi, statele membre pregătesc şi pun în aplicare, unde este cazul, planuri integrate 

privind calitatea aerului, privitoare la toţi poluanţii respectivi.

(2) Statele membre asigură, pe cât este posibil, coerenţa cu alte planuri necesare în temeiul 

Directivei 2001/80/CE, Directivei 2001/81/CE sau Directivei 2002/49/CE pentru a atinge 

obiectivele de mediu relevante.
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Articolul 24

Planuri de acţiune pe termen scurt

(1) Atunci când, într-o anumită zonă sau aglomera ie, există riscul ca nivelul poluanţilor să 

depăşească unul sau mai multe dintre pragurile de alertă precizate în anexa XII, statele 

membre întocmesc planuri de acţiune care conţin măsurile ce trebuie luate pe termen scurt 

pentru a reduce riscul unei asemenea depăsiri sau durata acesteia. În cazul în care riscul se 

referă la una sau mai multe dintre valorile limită sau valorile ţintă precizate în anexele VII, 

XI şi XIV, statele membre pot întocmi asemenea planuri de acţiune pe termen scurt, acolo 

unde este cazul.

Cu toate acestea, în cazul în care există riscul ca pragul de alertă pentru ozon precizat în 

partea B din anexa XII să fie depăşit, statele membre întocmesc asemenea planuri de 

acţiune pe termen scurt numai atunci când consideră că există un potenţial important de a

reduce riscul, durata sau gravitatea depăşirii, avându-se în vedere condiţiile geografice, 

meteorologice şi economice naţionale proprii. La întocmirea unui asemenea plan de 

acţiune pe termen scurt, statele membre ţin seama de Decizia 204/279/CE.

(2) Planurile de acţiune pe termen scurt menţionate la alineatul (1) pot să prevadă, în fiecare 

caz în parte, măsuri de control şi, unde este necesar, de suspendare a anumitor activităţi, 

inclusiv circula ia autovehiculelor, care contribuie la riscul ca respectivele valori limită 

sau ţintă, sau pragul de alertă, să fie depăşite. Aceste planuri de acţiune pot de asemenea 

să includă măsuri eficiente în ceea ce priveşte utilizarea instalaţiilor sau produselor 

industriale.
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(3) Atunci când statele membre au întocmit un plan de acţiune pe termen scurt, acestea pun la 

dispoziţia publicului şi a organizaţiilor interesate, cum ar fi organizaţiile de protecţie a 

mediului, cele de protecţie a consumatorului, organizaţiile care reprezintă interesele unor 

grupuri sensibile ale populaţiei, precum şi celorlalte organisme relevante în domeniul 

sănătăţii publice atât rezultatele cercetărilor privind fezabilitatea şi conţinutul planurilor 

efective de acţiune pe termen scurt, cât şi informaţiile privind punerea în aplicare a 

acestora.

(4) Pentru prima dată înainte de …∗ i ulterior la intervale regulate, Comisia publică exemple 

de bune practici pentru elaborarea planurilor de acţiune pe termen scurt.

Articolul 25

Poluarea transfrontalieră a aerului

(1) Atunci când orice prag de alertă, valoare limită sau ţintă la care se adaugă orice marjă

relevantă de toleranţă sau obiectiv pe termen lung sunt depă ite, datorită unui transport 

important de poluanţi atmosferici sau de precursori ai acestora, statele membre respective 

cooperează şi, unde este cazul, stabilesc acţiuni comune, cum ar fi pregătirea unor planuri 

comune sau coordonate privind calitatea aerului, în conformitate cu articolul 23, pentru a 

îndepărta aceste depăşiri prin aplicarea unor măsuri potrivite şi proporţionale.

  

∗ 24 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive.
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(2) Comisia este invitată să ia parte la orice proces de cooperare de natura celui menţionat la 

alineatul (1) şi să îl sus ină. Unde este cazul, Comisia, ţinând cont de rapoartele întocmite 

în conformitate cu articolul 9 din Directiva 2001/81/CE, analizează dacă este necesară 

adoptarea unor măsuri suplimentare la nivel comunitar pentru a reduce emisiile de 

precursori responsabile pentru poluarea transfrontalieră.

(3) După caz, în conformitate cu articolul 24, statele membre pregătesc şi pun în aplicare 

planuri de acţiune pe termen scurt, care privesc zonele învecinate din celelalte state 

membre. Statele membre se asigură că zonele învecinate din alte state membre care au 

adoptat planuri de acţiune pe termen scurt primesc toate informaţiile necesare.

(4) În cazul în care pragul de informare sau pragul de alertă sunt depăşite în zone sau 

aglomerări apropiate de frontierele naţionale, se furnizează informaţii cât mai curând cu 

putinţă autorităţilor competente din statele membre învecinate respective. Aceste informaţii 

sunt de asemenea puse la dispoziţia publicului.

(5) La elaborarea planurilor, prevăzute la alineatele (1) şi (3) şi la informarea publicului, 

prevăzută la alineatul (4), statele membre se vor strădui să coopereze cu ţările terţe şi în 

special cu ările candidate.
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Capitolul V

Informare şi rapoarte

Articolul 26

Informarea publicului

(1) Statele membre se asigură că atât publicul cât şi organizaţiile interesate, cum ar fi 

organizaţiile de protecţie a mediului, cele de protecţie a consumatorului, organizaţiile care 

reprezintă interesele unor grupuri sensibile ale populaţiei, precum şi celelalte organisme 

relevante în domeniul sănătăţii sunt informate în mod adecvat şi în timp util privind 

următoarele aspecte:

(a) calitatea aerului înconjurător în conformitate cu anexa XVI;

(b) orice decizii de prorogare în conformitate cu articolul 22 alineatul (1);

(c) orice exceptări în conformitate cu articolul 22 alineatul (2);

(d) planurile privind calitatea aerului, prevăzute la articolul 22 alineatul (1) şi la articolul 

23, precum şi programele menţionate la articolul 17 alineatul (2).

Informaţiile sunt puse la dispoziţie gratuit, prin intermediul oricăror mijloace media uşor 

accesibile, inclusiv internetul sau alte metode de telecomunicaţii şi ţin cont de prevederile 

Directivei 2007/2/CE.

(2) Statele membre pun la dispoziţia publicului rapoarte anuale privind toţi poluanţii care 

intră sub inciden a prezentei directive.
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Aceste rapoarte trec în revistă nivelurile ce depăşesc valorile limită, valorile ţintă,

obiectivele pe termen lung, pragurile de informare şi cele de alertă pentru perioadele 

relevante de calculare a mediei. Aceste informaţii sunt însoţite de o evaluare schematică a 

efectelor depăşirilor respective. Aceste rapoarte mai pot include, unde este cazul, 

informaţii suplimentare şi evaluări privind protecţia pădurilor, precum şi informaţii privind 

alţi poluanţi pentru care prezenta directivă conţine prevederi de monitorizare, cum ar fi, 

între altele, anumiţi precursori ai ozonului nereglementaţi, enumera i în partea B din 

anexa X.

(3) Statele membre informează publicul autorităţii sau organismului competent desemnate în 

legătură cu sarcinile menţionate la articolul 3.

Articolul 27

Transmiterea informaţiilor şi rapoartele

(1) Statele membre se asigură că informaţiile privind calitatea aerului înconjurător sunt puse la 

dispoziţia Comisiei în termenele necesare, stabilite prin măsurile de punere în aplicare de 

la articolul 28 alineatul (2).

(2) În orice împrejurare, în scopul de a evalua nivelul de respectare a valorilor limită şi a 

nivelurilor critice, precum şi cel de atingere a valorilor ţintă, aceste informaţii sunt puse la 

dispozi ia Comisiei , în cel mult nouă luni de la încheierea fiecărui an i includ:

a) modificările aduse în cursul acelui an listei şi delimitării zonelor şi aglomerărilor 

stabilite în conformitate cu articolul 4;
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b) lista zonelor şi aglomerărilor pentru care nivelurile unuia sau ale mai multor poluanţi 

depăşesc valorile limită la care se adaugă marjele de toleranţă acolo unde este cazul, 

sau care depăşesc valorile ţintă sau nivelurile critice; şi pentru aceste zone şi 

aglomerări:

(i) nivelurile evaluate şi, dacă sunt relevante, datele şi perioadele când aceste 

niveluri au fost observate;

(ii) dacă este cazul, o evaluare privind contribuţiile surselor naturale sau celor 

datorate resuspensiei particulelor datorate tratării carosabilului cu nisip sau sare 

în timp de iarnă asupra nivelurilor evaluate, comunicate Comisiei în 

conformitate cu articolele 20 i 21.

(3) Alineatele (1) şi (2) se aplică informaţiilor colectate începând cu cel de al doilea an 

calendaristic după intrarea în vigoare a măsurilor de punere în aplicare menţionate la 

articolul 28 alineatul (2).

Articolul 28

Măsuri de punere în aplicare

(1) Măsurile destinate să modifice elemente neesen iale ale prezentei directive, cum sunt

anexele I - VI, anexele VIII - X i anexa XV, sunt adoptate în conformitate cu procedura 

de reglementare cu control men ionată la articolul 29 alineatul (3).
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Cu toate acestea, este posibil ca amendamentele să nu aibă efectul de a modifica, în mod 

direct sau indirect, unul din următoarele aspecte:

(a) valorile limită, obiectivele de reducere a expunerii, nivelurile critice, valorile ţintă, 

informaţiile sau pragurile de alertă sau obiectivele pe termen lung precizate în anexa 

VII şi în anexele XI - XIV;

(b) datele privind conformitatea cu oricare din parametrii menţionaţi la litera (a).

(2) În conformitate cu procedura menţionată la articolul 29 alineatul (2), Comisia stabileşte 

informaţiile suplimentare care urmează să fie puse la dispoziţia statelor membre în 

conformitate cu articolul 27, precum şi calendarul conform căruia urmează să fie 

comunicate aceste informaţii.

De asemenea, Comisia identifică posibilităţile de îmbunătăţire a modului în care se

efectuează raportarea datelor şi schimbul reciproc de informaţii şi date din reţelele şi 

staţiile individuale de măsurare a poluării aerului înconjurător din statele membre, în 

conformitate cu procedura menţionată la articolul 29 alineatul (2).

(3) Comisia elaborează orientări pentru acordurile privind stabilirea staţiilor comune de 

măsurare men ionate la articolul 6 alineatul (5).

(4) Comisia publică orientări privind demonstrarea echivalenţei menţionate în partea B din 

anexa VI.
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Capitolul VI

Comitet, dispoziţii tranzitorii şi finale

Articolul 29

Comitetul

(1) Comisia este asistată de un comitet, „Comitetul pentru calitatea aerului înconjurător”.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 şi 7 din Decizia 

1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din aceasta.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte la trei 

luni.

(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1) - (4) şi 

articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din aceasta.

Articolul 30

Sancţiunile

Statele membre stabilesc regimul sancţiunilor aplicabile în cazul încălcării dispoziţiilor de drept 

intern adoptate în temeiul prezentei directive şi adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura că 

acestea sunt aplicate. Sancţiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporţionale şi cu efect de 

descurajare.
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Articolul 31

Abrogarea şi dispoziţiile tranzitorii

(1) Directivele 6/62/CE, 1999/30/CE, 2000/69/CE şi 2002/3/CE se abrogă de la …∗, fără a 

aduce atingere obligaţiilor statelor membre privind termenele de transpunere şi punere în 

aplicare a acestor directive.

Cu toate acestea, următoarele articole rămân în vigoare:

(a) articolul 5 din Directiva 96/62/CE până la 31 decembrie 2010;

(b) articolul 11 alineatul (1) din Directiva 96/62/CE şi articolul 10 alineatele (1), (2) şi 

(3) din Directiva 2002/3/CE până la sfârşitul celui de-al doilea an care urmează 

intrării în vigoare a măsurilor de punere în aplicare prevăzute la articolul 28 alineatul 

(2) din prezenta directivă;

(c) articolul 9 alineatele (3) şi (4) din Directiva 1999/30/CE până la 31 decembrie 2009.

(2) Trimiterile la directivele abrogate se interpretează ca fiind trimiteri la prezenta directivă şi 

se citesc în conformitate cu tabelul de coresponden ă din anexa XVII.

(3) Decizia 97/101/CE se abrogă cu efect de la sfârşitul celui de-al doilea an calendaristic care 

urmează intrării în vigoare a măsurilor de punere în aplicare prevăzute la articolul 28 

alineatul (2) din prezenta directivă.

  

∗ JO: doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
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Articolul 32

Revizuirea

În 2013, Comisia va revizui dispoziţiile cu privire la PM2,5 şi, după caz, la alţi poluanţi, prezentând 

o propunere Parlamentului European şi Consiliului.

În ceea ce priveşte PM2,5, revizuirea se efectuează având în vedere stabilirea unei obligaţii 

imperative referitoare la reducerea expunerii pentru a înlocui obiectivul naţional de reducere a 

expunerii menţionat la articolul 15, luând în considerare, printre altele, următoarele elemente:

– ultimele informaţii ştiinţifice ale OMS şi ale altor organizaţii relevante,

– situaţia calităţii aerului şi potenţialele de reducere din statele membre,

– revizuirea Directivei 2001/81/CE,

– progresele realizate în punerea în aplicare a măsurilor de reducere pentru poluanţii 

atmosferici.

În cadrul revizuirii, Comisia pregăte te de asemenea un raport privind experienţa în materie de

monitorizare a PM10 şi PM2,5, luând în considerare progresele tehnice în ceea ce priveşte tehnicile 

automatizate de măsurare. Dacă este cazul, sunt propuse noi metode de referinţă pentru măsurarea 

PM10 şi PM2,5.
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Articolul 33

Transpunerea

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege i a actelor 

administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la … *

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, acestea cuprind o trimitere la prezenta 

directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele 

membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2) Cu toate acestea, statele membre se asigură că, până la 1 ianuarie 2008 sau până la 1 

ianuarie 2009, cel târziu, este stabilit un număr suficient de staţii de măsurare a PM2,5 în 

zona urbană necesare pentru calcularea indicatorului de expunere medie, în conformitate 

cu partea B din anexa V, pentru a respecta termenul şi condiţiile menţionate în partea A din 

anexa XIV.

(3) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziţii de 

drept intern pe cale le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

  

* doi ani de la data intrării in vigoare a prezentei directive.
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Articolul 34

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 35

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele
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ANEXA I

OBIECTIVE DE CALITATE A DATELOR

A. Obiective de calitate a datelor pentru evaluarea calităţii aerului înconjurător

Dioxid de sulf, 
dioxid de azot 
şi oxizi de azot 
şi monoxid de 

carbon

Benzen Pulberi în 
suspensie (PM10 şi 

PM2,5 şi plumb

Ozon şi NO şi NO2 
corespunzătoare

Măsurători în puncte fixe (1)

Incertitudine
Captură minimă de date

Timpul minim acoperit: 
-mediu urban şi trafic 
-platforme industriale

15 %
90 %

-
-

25%
90 %

35 % (2)

90 %

25%
90%

-
-

15 %
90 % în timpul verii
75 % în timpul iernii

-
-

Măsurători indicative
Incertitudine
Captură minimă de date
Timpul minim acoperit:

25 %
90 %

14 %(4)

30 %
90 %

14 %(3)

50%
90%

14 %(4)

30 %
90 %

>10 % în timpul 
verii

Incertitudinea modelării
Pe oră
Medii de opt ore
Medii zilnice
Medii anuale

50%
50%
50%
30%

-
-
-

50%

-
-

nedefinită încă
50%

50%
50%

-
-

Incertitudinea estimării 
obiective 75 % 100 % 100 % 75 %

(1) Statele membre pot efectua măsurători aleatorii în locul măsurătorilor continue pentru 
benzen, plumb şi pulberi în suspensie, în cazul în care pot demonstra Comisiei că 
incertitudinea, inclusiv incertitudinea legată de prelevarea aleatorie de probe, respectă 
obiectivul calitativ de 25% şi că timpul minim acoperit este încă superior timpului minim 
stabilit pentru măsurători indicative. Prelevarea aleatorie de probe trebuie să fie distribuită 
uniform pe toată perioada anului pentru a evita obţinerea unor rezultate incorecte. 
Incertitudinea legată de prelevarea aleatorie de probe poate fi determinată prin procedura 
prevăzută în standardul ISO 11222 (2002) „Calitatea aerului – Determinarea incertitudinii 
mediei temporale a măsurărilor calităţii aerului”. În cazul în care se folosesc măsurări 
aleatorii pentru evaluarea cerinţelor privind valoarea limită a PM10, trebuie evaluată 
percentila 90.4 (care trebuie să fie mai mică sau egală cu 50 µg/m³) în locul numărului de 
depăşiri, care este puternic influenţat de acoperirea de date.

(2) Distribuit pe toată perioada anului pentru a fi reprezentativ pentru diferite condiţii de climat 
şi trafic.

(3) O măsurare zilnică aleatorie pe săptămână, distribuite uniform pe toată perioada anului, sau 
la opt săptămâni, distribuite uniform pe toată durata anului.

(4) O măsurare aleatorie pe săptămână, distribuite uniform pe toată perioada anului, sau la opt 
săptămâni, distribuite uniform pe toată durata anului.
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Incertitudinea metodelor de evaluare (exprimată cu un nivel de încredere de 95%) va fi 

stabilită în conformitate cu principiile ghidului CEN privind exprimarea incertitudinii la 

măsurare (ENV 13005-1999), metodologia ISO 5725:1994 şi îndrumările furnizate în 

raportul CEN „Calitatea aerului – Determinarea incertitudinii în cazul metodelor de 

referinţă pentru măsurarea aerului înconjurător”(CR 14377:2002E). Procentajele privind 

incertitudinea din tabelul de mai sus sunt date pentru măsurătorile individuale, mediate

pentru perioadă considerată de valoarea limită (sau valoare ţintă, în cazul ozonului), pentru 

un nivel de încredere de 95%. Incertitudinea în cazul măsurătorilor în puncte fixe se 

interpretează ca fiind aplicabilă în regiunea cu valoarea limită adecvată (sau valoarea ţintă, 

în cazul ozonului).

Incertitudinea în cazul modelării se defineşte ca deviaţia maximă a nivelurilor de 

concentraţie măsurate şi calculate pentru 90% din punctele individuale de monitorizare, pe 

perioada considerată de valoare limită, sau valoare ţintă, în cazul ozonului), fără a lua în 

considerare ordinea evenimentelor. Incertitudinea în cazul modelării se interpretează ca 

fiind aplicabilă în regiunea cu valoarea limită corespunzătoare (sau valoarea ţintă, în cazul 

ozonului). Măsurătorile în puncte fixe care trebuie selectate pentru comparaţia cu 

rezultatele modelării sunt reprezentative pentru scara modelului.

Incertitudinea în cazul estimării obiective se defineşte ca deviaţia maximă a nivelurilor de 

concentraţie măsurate şi calculate, pe perioada considerată de valoare limită, sau valoare 

ţintă, în cazul ozonului), fără a lua în considerare ordinea evenimentelor.
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Cerinţele privind captura minimă de date şi timpul minim acoperit nu includ pierderile de 

date datorate calibrării periodice sau întreţinerii normale a instrumentelor.

B. Rezultatele evaluării calităţii aerului

Pentru zonele sau aglomerările în cadrul cărora se folosesc alte mijloace de evaluare decât 

măsurătorile sau ca singure mijloace de evaluare a calităţii aerului, pentru a suplimenta 

informaţiile obţinute în urma măsurătorii, se furnizează de asemenea următoarele 

informaţii:

– o descriere a activităţilor de evaluare efectuate;

– metodele specifice folosite şi descrierile acestora;

– sursele de date şi informaţii;

– o descriere a rezultatelor, inclusiv incertitudinile şi, în special, suprafaţa regiunii, sau, 

după caz, lungimea de drum din cadrul zonei sau aglomerării în care concentraţiile 

depăşesc orice valoare limită, valoare ţintă sau obiectiv pe termen lung la care se 

adaugă, dacă este cazul, marja de toleranţă, şi suprafaţa regiunii în care concentraţiile 

depăşesc pragul superior sau inferior de evaluare;

– populaţia potenţial expusă la niveluri care depăşesc orice valoare limită stabilită în 

vederea protejării sănătăţii umane.
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C. Asigurarea calităţii pentru evaluarea calităţii aerului înconjurător: validarea datelor

1. Pentru a asigura acurateţea măsurătorilor şi conformitatea cu obiectivele de calitate a 

datelor prevăzute în partea A din prezenta anexă, autorităţile şi organismele 

competente corespunzătoare, desemnate în conformitate cu articolul 3, se asigură că:

– toate măsurările efectuate în legătură cu evaluarea aerului înconjurător, în 

conformitate cu articolele 6 şi 9, respectă cerinţele menţionate în standardul 

ISO/IEC 17025:2005 punctul 5.6.2.2.;

– instituţiile care asigură funcţionarea reţelelor şi staţiilor individuale dispun de 

un sistem consolidat de asigurare şi control al calităţii care prevede o 

întreţinere periodică pentru asigurarea acurateţei dispozitivelor de măsurare;

– este stabilită o procedură de asigurare/control al calităţii pentru procesul de 

colectare şi raportare a datelor şi că instituţiile desemnate pentru această 

sarcină participă activ la programele conexe de asigurare a calităţii la scară 

comunitară;
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– laboratoarele naţionale, desemnate de către autoritatea sau organismul 

competent corespunzător conform articolului 3, care participă la exerciţiile de 

comparaţie la scară comunitară privind poluanţii reglementaţi de prezenta 

directivă, sunt acreditate în conformitate cu standardul EN/ISO 17025 până în 

2010 pentru metodele de referinţă menţionate în anexa VI. Aceste laboratoare 

sunt implicate în coordonarea pe teritoriul statelor membre a programelor de 

asigurare a calităţii la scară comunitară care urmează să fie organizate de către 

Comisie; de asemenea, ele coordonează la nivel naţional, aplicarea adecvată a 

metodelor de referinţă şi demonstrarea echivalenţei metodelor care nu sunt de 

referinţă.

2. Toate datele comunicate în temeiul articolului 27 sunt considerate valabile, cu 

excepţia celor semnalate ca fiind provizorii.

__________________
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ANEXA II

DETERMINAREA CERINŢELOR PENTRU EVALUAREA CONCENTRAŢIILOR DE

PULBERI ÎN SUSPENSIE (PM10 şi PM2,5),

PLUMB, BENZEN ŞI MONOXID DE CARBON 

ÎN AERUL ÎNCONJURĂTOR ÎNTR-O ANUMITĂ ZONĂ SAU AGLOMERA IE

A. Praguri superioare şi inferioare de evaluare

Se aplică următoarele praguri superioare şi inferioare de evaluare:

1. Dioxid de sulf

Protecţia sănătăţii Protecţia vegetaţiei

Pragul superior de evaluare 60% din valoarea limită pentru 24 de 
ore (75 µg/m3, a nu se depăşi de peste 
3 ori într-un an calendaristic)

60% din nivelul critic pentru perioada 
de iarnă (12 µg/m3)

Pragul inferior de evaluare 40 % din valoarea limită pentru 24 de 
ore (50 µg/m3, a nu se depăşi de peste 
3 ori într-un an calendaristic)

40 % din nivelul critic pentru perioada 
de iarnă (8 µg/m3)
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2. Dioxid de azot şi oxizi de azot

Valoarea limită orară pentru 
protecţia sănătăţii umane 
(NO2)

Valoarea limită anuală 
pentru protecţia sănătăţii 
umane (NO2)

Nivelul critic anual pentru 
protecţia vegetaţiei şi 
ecosistemelor naturale (NOx)

Pragul superior 
de evaluare 

70% din valoarea limită 
(140 µg/m3, a nu se depăşi 
de peste 18 ori într-un an 
calendaristic)

80 % din valoarea limită 
(32 µg/m3)

80 % din nivelul critic 
(24 µg/m3)

Pragul inferior de 
evaluare

50 % din valoarea limită 
(100 µg/m3, a nu se depăşi 
de peste 18 ori într-un an 
calendaristic)

65 % din nivelul critic 
(26 µg/m3)

65% din nivelul critic
(19,5 µg/m3)
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3. Pulberi în suspensie (PM10 /PM2,5)

Media pe 24 de ore
PM10

Media 
anuală
PM10

Media
anuală
PM2,5

(1)

Pragul superior de evaluare 70 % din valoarea limită (35 µg/m3, a nu 
se depăşi de peste 35 ori într-un an 
calendaristic)

70 % din 
valoarea limită 
(28 µg/m3)

70 % din 
valoarea limită 
(17 µg/m3)

Pragul inferior de evaluare 50 % din valoarea limită (25 µg/m3, a nu 
se depăşi de peste 35 ori într-un an 
calendaristic)

50 % din 
valoarea limită 
(20 µg/m3)

50 % din 
valoarea limită 
(12 µg/m3)

(1) Pragul superior de evaluare şi pragul inferior de evaluare pentru PM2,5 nu se aplică măsurătorilor efectuate 

pentru evaluarea conformităţii cu obiectivul de reducere a expunerii la PM2,5 pentru protecţia sănătăţii umane.

4. Plumb

Medie anuală

Pragul superior de evaluare 70% din valoarea limită (0,35 µg/m3)

Pragul inferior de evaluare 50% din valoarea limită (0,25 µg/m3)
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5. Benzen

Medie anuală

Pragul superior de evaluare 70 % din valoarea limită (3,5 µg/m3)

Pragul inferior de evaluare 40 % din valoarea limită (2 µg/m3)

6. Monoxid de carbon

Media pe 8 ore

Pragul superior de evaluare 70 % din valoarea limită (7 µg/m3)

Pragul inferior de evaluare 50 % din valoarea limită (5 µg/m3)
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B. Determinarea depăşirilor pragurilor superioare şi inferioare de evaluare

Depăşirile pragurilor superioare şi inferioare de evaluare se determină în baza 

concentraţiilor din cei cinci ani anteriori, dacă sunt disponibile suficiente date. Se 

consideră că un prag de evaluare a fost depăşit dacă a fost depăşit în cel puţin trei din cei 

cinci ani anteriori.

Atunci când datele disponibile acoperă mai puţin de cinci ani, statele membre pot să 

combine campanii de măsurare de scurtă durată de-a lungul anului în locuri susceptibile de 

a fi reprezentative pentru cele mai înalte niveluri de poluare cu rezultatele extrase din 

inventare de emisii şi din modelare pentru a determina depăşirile pragurilor superioare şi 

inferioare de evaluare.

_________________
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ANEXA III

EVALUAREA CALITĂŢII AERULUI ÎNCONJURĂTOR ŞI AMPLASAREA PUNCTELOR DE 

PRELEVARE PENTRU MĂSURAREA CONCENTRAŢIILOR DE DIOXID DE SULF, DIOXID 

DE AZOT, OXIZI DE AZOT, PULBERI ÎN SUSPENSIE (PM10 şi PM2,5), PLUMB, BENZEN ŞI 

MONOXID DE CARBON DIN AERUL ÎNCONJURĂTOR

A. Generalităţi

Calitatea aerului înconjurător se evaluează în toate zonele şi aglomerările în conformitate 

cu următoarele criterii:

1. Calitatea aerului înconjurător se evaluează în toate amplasamentele, cu excepţia celor 

enumerate la alineatul (2), în conformitate cu criteriile stabilite în păr ile B şi C 

pentru amplasarea punctelor de prelevare pentru măsurătorile în puncte fixe. 

Principiile prevăzute în păr ile B şi C se aplică de asemenea, în măsura în care sunt 

relevante, identificării amplasamentelor specifice în care este determinată 

concentraţia poluanţilor relevanţi, atunci când calitatea aerului înconjurător este 

evaluată prin măsurători indicative sau prin modelare.

2. Respectarea valorilor limită stabilite în scopul protecţiei sănătăţii umane nu se 

evaluează în următoarele amplasamente:

(a) Toate amplasamentele din zone în care publicul nu are acces şi unde nu există 

locuinţe permanente;

(b) Pe şosele şi drumuri, precum şi pe spaţiile care separă sensurile de mers ale 

acestora, cu excepţia cazurilor în care pietonii au în mod normal acces la 

spaţiile respective.
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B. Amplasarea la macroscară a punctelor de prelevare

1. Protejarea sănătăţii umane

(a) Punctele de prelevare care au ca scop protejarea sănătăţii umane se amplasează 

în aşa fel încât să furnizeze date despre următoarele:

– amplasamentele din zone şi aglomerări unde se formează cele mai mari 

concentraţii la care populaţia este susceptibilă a fi expusă în mod direct 

sau indirect pentru o perioadă semnificativă pentru calculul mediei 

valorii/valorilor limită;

– nivelurile din alte locuri din zonele şi aglomerările reprezentative pentru 

nivelul de expunere a populaţiei în general.

(b) În general, punctele de prelevare se amplasează în aşa fel încât să se evite 

măsurarea unor microclimate foarte mici din imediata lor apropiere, ceea ce 

înseamnă că un punct de prelevare trebuie să fie amplasat în aşa fel încât aerul 

prelevat să fie reprezentativ pentru calitatea aerului pentru un segment de 

stradă de cel puţin 100 m lungime în cazul punctelor de prelevare din zonele de 

trafic rutier şi de cel puţin 250 m x 250 m în cazul punctelor de prelevare din 

zonele industriale, dacă este posibil.

(c) Staţiile de fond urbane sunt amplasate astfel încât nivelul lor de poluare să fie 

influenţat de contribuţiile integrate provenind din toate sursele din direcţia 

opusă vântului. Nivelul de poluare nu ar trebui să fie dominat de o sursă unică, 

cu excepţia cazului în care o astfel de situaţie este tipică pentru o zonă urbană 

mai mare. De regula, punctele de prelevare sunt reprezentative pentru mai 

mulţi kilometri pătraţi.
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(d) Atunci când obiectivul este acela de a evalua nivelurile de poluare ale fondului 

rural, punctul de prelevare nu trebuie să fie influenţat de aglomerările sau de 

zonele industriale din vecinătatea sa, adică de zonele aflate la o distanţă mai 

mică de cinci kilometri.

(e) Atunci când se evaluează concentraţiile provenind din surse industriale, cel 

puţin unul dintre punctele de prelevare este instalat în direcţia vântului în raport 

cu sursa, în cea mai apropiată zonă rezidenţială. Atunci când concentraţia de 

fond nu este cunoscută, un punct de prelevare suplimentar este amplasat în 

direcţia vântului cu viteză dominantă.

(f) În măsura posibilului, punctele de prelevare trebuie să fie reprezentative de 

asemenea pentru zonele similare care nu se află în imediata lor vecinătate.

(g) Se ţine cont de necesitatea de a amplasa puncte de prelevare pe insule, atunci 

când este necesar pentru protejarea sănătăţii umane.

2. Protejarea vegetaţiei şi a ecosistemelor naturale

Punctele de prelevare care au ca scop protejarea vegetaţiei şi a ecosistemelor naturale 

se amplasează la o depărtare mai mare de 20 km de aglomerări sau la o distanţă mai 

mare de 5 km de alte zone construite, instalaţii industriale, autostrăzi sau şosele 

principale cu un trafic care depăşeşte 50 000 de vehicule pe zi, ceea ce înseamnă că 

punctul de prelevare trebuie să fie amplasat în aşa fel încât aerul prelevat să fie 

reprezentativ pentru calitatea aerului dintr-o zonă înconjurătoare de cel puţin 1 000 

km2. Un stat membru poate să dispună ca un punct de prelevare să fie amplasat la o 

distanţă mai mică sau să fie reprezentativ pentru calitatea aerului dintr-o zonă mai 

puţin extinsă, din motive care ţin de condiţiile geografice sau de oportunităţile de a 

proteja unele zone cu un grad de vulnerabilitate mai ridicat.

Se ţine cont de necesitatea de a evalua calitatea aerului pe insule.
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C. Amplasarea la microscară a punctelor de prelevare

Următoarele orientări trebuie să fie respectate în măsura posibilului:

– orificiul de prelevare trebuie să fie degajat (liber pe un arc de cerc de cel puţin 270°), 

iar debitul aerului din vecinătatea prelevatorului (în mod normal, situat la câţiva 

metri distanţă de clădiri, balcoane, copaci sau de alte obstacole şi la cel puţin 0,5 m 

de cea mai apropiată clădire în cazul punctelor de prelevare reprezentative pentru 

calitatea aerului în aliniamentul construcţiei) nu trebuie să fie obstrucţionat;

– în general, orificiul de prelevare trebuie să fie plasat la o înălţime între 1,5 m (zona 

de respiraţie) şi 4 m deasupra solului. În anumite circumstanţe, amplasarea la înălţimi 

mai mari (până la 8 m) poate fi necesară. Amplasarea la o înălţime mai mare poate fi 

recomandabilă dacă staţia este reprezentativă pentru o zonă vastă;

– orificiul de prelevare nu se plasează în imediata apropiere a surselor pentru a evita 

admisia directă de emisii care nu sunt în amestec cu aerul înconjurător;

– orificiul de evacuare al prelevatorului trebuie să fie plasat în aşa fel încât să se evite 

recircularea aerului evacuat către orificiul de admisie;

– pentru toţi poluanţii, sondele de prelevare a aerului din zonele cu trafic rutier se 

amplasează la cel puţin 25 m de extremitatea intersecţiilor majore şi la cel mult 10 m 

de bordura trotuarului.
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Următorii factori pot fi luaţi în considerare de asemenea:

– sursele de interferen ă;

– securitatea;

– accesul;

– disponibilitatea energiei electrice şi a comunicaţiilor telefonice;

– vizibilitatea amplasamentului în raport cu împrejurimile sale;

– siguranţa publicului şi a operatorilor;

– oportunitatea amplasării mai multor puncte de prelevare pentru mai mulţi poluanţi în 

acelaşi loc;

– cerinţele urbanistice.

D. Documentarea şi reexaminarea alegerii amplasamentelor

Procedurile de alegere a amplasamentelor trebuie să fie susţinute de o documentaţie 

exhaustivă în etapa clasificării prin mijloace cum ar fi fotografiile împrejurimilor orientate 

pe punctele cardinale şi o hartă detaliată. Amplasamentele se reexaminează la intervale 

regulate în baza unei noi documentaţii pentru a se verifica dacă criteriile de selecţie rămân 

valabile.

_____________
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ANEXA IV

MĂSURĂTORILE ÎN AMPLASAMENTE DIN MEDIUL RURAL, INDIFERENT DE 

CONCENTRAŢIE

A. Obiectivele

Obiectivul principal al acestor măsurători este garantarea unei informări adecvate cu 

privire la nivelul de poluare al fondului. Aceste informaţii sunt esenţiale pentru estimarea 

concentraţiilor ridicate din zonele mai poluate (cum ar fi fondul urban, zonele industriale, 

zonele cu trafic rutier), pentru evaluarea impactului posibil al transportului poluanţilor pe 

distanţă lungă, pentru sprijinirea analizei repartizării surselor şi pentru înţelegerea unor 

poluanţi specifici, cum ar fi pulberile în suspensie. În plus, aceste informaţii sunt esenţiale 

pentru creşterea utilizării modelării şi în zonele urbane.

B. Substanţele

Măsurarea PM2,5 trebuie să cuprindă cel puţin concentraţia masică şi concentraţiile 

compuşilor adecvaţi pentru caracterizarea compoziţiei sale chimice. Trebuie să se includă 

cel puţin lista speciilor chimice de mai jos.

SO4
2- Na+ NH4

+ Ca2+ carbon elementar (CE)

NO3
- K+ Cl- Mg2+ carbon organic (CO)

C. Amplasarea

Măsurătorile ar trebui să se facă în special în zonele de fond rurale în conformitate cu 

părţile A, B şi C din anexa III.

________________
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ANEXA V

CRITERII DE DETERMINARE A NUMERELOR MINIME DE PUNCTE DE PRELEVARE 

PENTRU MĂSURĂRILE ÎN PUNCT FIX A CONCENTRAŢIILOR DE DIOXID DE SULF, 

DIOXID DE AZOT, OXIZI DE AZOT, PULBERI ÎN SUSPENSIE (PM10 şi PM2,5), PLUMB, 

BENZEN ŞI MONOXID DE CARBON ÎN AERUL ÎNCONJURĂTOR

A. Numărul minim de puncte de prelevare necesare pentru măsurătorile în puncte fixe

efectuate în scopul evaluării respectării valorilor limită pentru protejarea sănătăţii umane şi 

a pragurilor de alertă în zonele şi aglomerările în care măsurarea în puncte fixe este singura 

sursă de informaţii.

1. Surse difuze

În cazul în care concentraţiile maxime 

depăşesc pragul superior de 

evaluare(1)

În cazul în care concentraţiile 

maxime se situează între pragurile 

superioare şi inferioare de evaluare

Populaţia aglomerării

sau a zonei

(mii)

Poluanţi cu 

excepţia PM

PM (2)(suma dintre 
PM10 şi PM2.5)

Poluanţi cu 
excepţia PM

PM (2) (suma dintre 
PM10 şi PM2.5)

0-249 1 2 1 1

250-499 2 3 1 2

500-749 2 3 1 2

750-999 3 4 1 2

1 000-1 499 4 6 2 3

1 500-1 999 5 7 2 3

2 000-2 749 6 8 3 4
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2 750-3 749 7 10 3 4

3 750-4 749 8 11 3 6

4 750-5 999 9 13 4 6

≥ 6 000 10 15 4 7

(1) Pentru dioxidul de azot, pulberea în suspensie, benzen şi monoxidul de carbon: numărul trebuie să 
includă cel puţin o staţie de monitorizare a aerului din fondul urban şi o staţie pentru aerul din zonele 
cu trafic rutier, cu condiţia să nu crească astfel numărul punctelor de prelevare. Pentru aceşti poluanţi, 
într-un stat membru, numărul total de staţii de fond urbane prevăzut în partea A punctul 1 nu trebuie 
să fie de peste două ori mai mare sau mai mic decât numărul total de staţii pentru aerul din zone cu 
trafic rutier prevăzut la aceeaşi literă. Punctele de prelevare care au înregistrat depăşiri ale valorii 
limită pentru PM10 în ultimii trei ani sunt menţinute.

(2) În cazul în care concentraţiile de PM2.5 şi PM10 sunt măsurate în conformitate cu articolul 8 la aceeaşi 
staţie de monitorizare, se consideră că este vorba de două staţii de prelevare diferite. Numărul total de 
puncte de prelevare pentru concentraţiile de PM2.5 prevăzut la partea A punctul 1 nu trebuie să fie de 
peste două ori mai mare sau mai mic decât numărul total de puncte de prelevare pentru concentraţiile 
de PM10 prevăzut la aceeaşi literă, iar numărul de puncte de prelevare pentru concentraţiile de PM2.5
din fondul urban al aglomerărilor şi al zonelor urbane trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în 
partea B din anexa V.

2. Surse punctuale

Pentru evaluarea poluării în apropierea surselor punctuale, numărul de puncte de 

prelevare pentru măsurătorile în puncte fixe se calculează ţinându-se seama de 

densităţile de emisii, de schemele probabile de repartiţie a poluării în aerul 

înconjurător şi de expunerea potenţială a populaţiei.
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B. Numărul minim de puncte de prelevare necesare pentru măsurătorile în puncte fixe

efectuate în scopul evaluării atingerii obiectivului de reducere a expunerii la PM2,5 pentru 

protejarea sănătăţii umane

În acest scop, se va folosi un punct de prelevare la fiecare milion de locuitori în 

aglomerările şi zonele urbane suplimentare cu o populaţie mai mare de 100 000 de 

locuitori. Aceste puncte de prelevare pot să coincidă cu punctele de prelevare menţionate 

în partea A.

C. Numărul minim de puncte de prelevare necesar pentru măsurătorile în puncte fixe efectuate 

în scopul evaluării respectării nivelurilor vitale pentru protejarea zonelor cu vegetaţie altele 

decât aglomerările

În cazul în care concentraţiile maxime 

depăşesc pragurile superioare de evaluare

În cazul în care concentraţiile maxime se situează 

între pragurile superioare şi inferioare de evaluare

1 staţie la 20 000 km2 1 staţie la 40.000 km2

În zonele insulare, numărul de puncte de prelevare pentru măsurătorile în puncte fixe se 

calculează ţinându-se seama de schemele probabile de repartiţie a poluării în aerul 

înconjurător şi de expunerea potenţială a vegetaţiei.

_____________
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ANEXA VI

METODE DE REFERINŢĂ PENTRU EVALUAREA CONCENTRAŢIILOR DE DIOXID DE 

SULF, DIOXID DE AZOT, OXIZI DE AZOT, PULBERI ÎN SUSPENSIE (PM(10) şi PM(2,5)),

PLUMB, BENZEN, MONOXID DE CARBON ŞI OZON

A. METODE DE REFERINŢĂ PENTRU MĂSURĂTORI

1. Metoda de referinţă pentru măsurarea dioxidului de sulf

Metoda de referinţă pentru măsurarea dioxidului de sulf este cea descrisă în EN 

14212:2005 „Calitatea aerului înconjurător - Metodă standard de măsurare a 

concentraţiei de dioxid de sulf prin fluorescenţă UV”.

2. Metoda de referinţă pentru măsurarea dioxidului de azot şi a oxizilor de azot

Metoda de referinţă pentru măsurarea dioxidului de azot şi a oxizilor de azot este cea 

descrisă în EN 14211:2005 „Calitatea aerului înconjurător - Metodă standard de 

măsurare a concentraţiei de dioxid de azot şi oxizi de azot prin chemiluminescenţă”.

3. Metoda de referinţă pentru prelevarea şi măsurarea plumbului

Metoda de referinţă pentru prelevarea plumbului este cea descrisă în partea A 

punctul 4 din prezenta anexă. Metoda de referinţă pentru măsurarea plumbului este 

cea descrisă în EN 14902:2005 „Metoda standard de măsurare a Pb/Cd/As/Ni în

particulele de PM10 din pulberea în suspensie”.
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4. Metoda de referinţă pentru prelevarea şi măsurarea concentraţiei de PM10 

Metoda de referinţă pentru prelevarea şi măsurarea concentraţiei de PM10 este cea 

descrisă în EN 12341:1999 „Calitatea aerului - Determinarea concentraţiei de PM10

din pulberea în suspensie - Metoda de referinţă şi procedura de testare pe teren 

pentru determinarea echivalenţei de referinţă a metodelor de măsurare”.

5. Metoda de referinţă pentru prelevarea şi măsurarea PM2,5

Metoda de referinţă pentru prelevarea şi măsurarea PM2,5 este cea descrisă în 

EN 14907:2005 „Metoda standard de măsurare gravimetrică pentru determinarea 

concentraţiei masice de particule PM2,5 din pulberea în suspensie”.

6. Metoda de referinţă pentru prelevarea şi măsurarea benzenului

Metoda de referinţă pentru măsurarea benzenului este cea descrisă în EN 

14662:2005, părţile 1, 2 şi 3 „Calitatea aerului înconjurător - Metoda standard de 

măsurare a concentraţiilor de benzen”.

7. Metoda de referinţă pentru măsurarea monoxidului de carbon

Metoda de referinţă pentru măsurarea monoxidului de carbon este cea descrisă în EN 

14626:2005 „Calitatea aerului înconjurător - Metodă standard de măsurare a 

concentraţiei de monoxid de carbon prin spectroscopie cu infraroşu nedispersivă”.
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8. Metoda de referinţă pentru măsurarea concentraţiei de ozon

Metoda de referinţă pentru măsurarea ozonului este cea descrisă în EN 14625:2005 

„Calitatea aerului înconjurător - Metodă standard de măsurare a concentraţiei de 

ozon prin fotometrie UV”.

B. DEMONSTRAREA ECHIVALENŢEI

1. Un stat membru poate folosi orice altă metodă dacă poate să demonstreze că 

rezultatele acesteia sunt echivalente cu cele ale oricărei metode prevăzute în partea A 

sau, în cazul pulberii în suspensie, orice altă metodă, dacă poate demonstra că 

aceasta se aseamănă în mare măsură cu metoda de referinţă. În astfel de cazuri, 

rezultatele obţinute prin acea metodă trebuie să fie corectate astfel încât să fie 

echivalente cu rezultatele care ar fi fost obţinute prin metoda de referinţă.

2. Comisia poate să ceară statelor membre să pregătească şi să prezinte un raport 

privind demonstrarea echivalenţei în conformitate cu punctul 1.

3. Atunci când evaluează acceptabilitatea raportului menţionat la punctul 2, Comisia va 

lua în considerare orientările sale privind demonstrarea echivalenţei (urmează să se 

publice). Atunci când statele membre au folosit factori interimari pentru aproximarea 

echivalenţei, aceştia sunt confirmaţi şi/sau modificaţi în conformitate cu orientările 

Comisiei.

4. Statele membre ar trebui să se asigure că, atunci când este cazul, corecţia se aplică de 

asemenea retroactiv datelor de măsurare obţinute în trecut, în scopul obţinerii unei 

compatibilităţi mai mari a datelor.
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C. STANDARDIZAREA

Pentru poluanţii gazoşi, volumul trebuie să fie standardizat la o temperatură de 293 K şi o 

presiune atmosferică de 101,3 kPa. Pentru pulberea în suspensie şi substanţele care 

urmează să fie analizate din pulberea în suspensie (de ex. plumbul), volumul de prelevare 

se raportează la condiţiile de mediu, în particular la temperatura şi la presiunea atmosferică 

înregistrate la data măsurătorilor.

D. INTRODUCEREA DE NOI ECHIPAMENTE

Toate echipamentele noi care au fost achiziţionate în scopul punerii în aplicare a prezentei 

directive trebuie să fie în conformitate cu metoda de referinţă sau o metodă echivalentă 

până la …∗ .

Toate echipamentele folosite pentru măsurările în punct fix trebuie să fie în conformitate 

cu metoda de referinţă sau o metodă echivalentă până la…**.

E. RECUNOAŞTEREA RECIPROCĂ A DATELOR

În procesul de omologare de tip efectuat cu scopul de a demonstra că echipamentele 

satisfac exigenţele metodelor de referinţă enumerate în partea A, autorităţile şi organismele 

competente desemnate în conformitate cu articolul 3 acceptă rapoarte de testare emise în 

alte state membre de laboratoare acreditate în conformitate cu EN ISO 17025 pentru 

efectuarea acestor testări.

___________________

  

∗ JO: doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
** JO: cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
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ANEXA VII

VALORILE ŢINTĂ ŞI OBIECTIVELE PE TERMEN LUNG

A. Definiţii şi criterii

1. Definiţii

AOT40 (exprimat în (µg/m³)xore) înseamnă suma diferenţelor dintre concentraţiile 

orare mai mari decât 80 µg/m³ (= 40 părţi pe miliard) şi 80 µg/m³ în timpul unei 

perioade date, folosind doar valorile pe 1 h măsurate zilnic între 8:00 şi 20:00 ora 

Europei Centrale (CET). 

2. Criterii

Se utilizează următoarele criterii pentru verificarea validităţii în momentul agregării 

datelor şi calculării parametrilor statistici:

Parametru Proporţia necesară de date valide

Valorile colectate într-o oră 75 % (adică 45 de minute)

Valorile colectate în 8 ore 75 % din valori (adică 6 ore)

Media zilnică maximă pe 8 ore 
calculată pe baza mediilor orare 
mobile pe 8 ore

75% din mediile orare mobile pe 8 ore (adică 18 medii orare pe 8 ore pe zi)

AOT40 90% din valorile pe 1 oră măsurate în timpul perioadei definite pentru calcularea 
valorii AOT40(1)

Media anuală
75% din valorile pe o oră măsurate în timpul verii (aprilie-septembrie) şi 75% din 
valorile măsurate în timpul ierni (ianuarie-martie, octombrie-decembrie), măsurate 
separat
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Număr de depăşiri şi valori 
maxime pe lună

90% din valorile mediei zilnice maxime colectate în 8 ore (27 de valori zilnice 
disponibile pe lună)
90% din valorile pe 1 oră măsurate între 8:00 şi 20:00 CET

Număr de depăşiri şi valori 
maxime pe an cinci din şase luni în timpul verii (aprilie-septembrie)

(1) În cazurile în care nu sunt disponibile toate datele măsurate posibile, valorile AOT40 sunt calculate cu 
ajutorul următorului factor:

AOT40estimare = AOT40măsurate x
numărul total posibil de ore*/

număr de valori orare măsurate

* Este vorba de numărul de ore incluse în perioada prevăzută pentru definirea AOT40 (adică între 08:00 şi 
20:00 CET, de la 1 mai până la 31 iulie în fiecare an, pentru protecţia vegetaţiei, şi din 1 aprilie până la 30 
septembrie în fiecare an, pentru protecţia pădurilor. 
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B. Valorile-ţintă

Obiectiv Perioada de 
calculare a 
mediei

Valoarea ţintă Dată la care 
trebuie 
respectată 
valoarea ţintă

Protejarea sănătăţii 
umane

Maximul 
zilnic al 
mediei pe 8 
ore(2)

120 µg/m3, valoare care nu 
trebuie depăşită în mai mult de 
25 de zile pe an calendaristic, 
medie calculată pe 3 ani(3)

1 ianuarie 
2010

Protejarea vegetaţiei mai-iulie AOT40 (calculată pe baza 
valorilor pe 1 oră)

18 000 µg/m3x oră, medie 
calculată pe cinci ani(3)

1 ianuarie 
2010

(1) Respectarea valorilor ţintă se evaluează începând cu această dată. Aceasta înseamnă că 2010 va fi 
primul an al cărui date vor fi utilizate pentru a calcula respectarea valorilor în cauză pe următorii 3 
sau 5 ani, după caz.

(2) Maximul zilnic al concentraţiei medii pe 8 ore este selecţionat după examinarea mediilor mobile 
pe 8 ore, calculate pe baza datelor orare şi actualizate în fiecare oră. Fiecare medie pe 8 ore 
calculată astfel este atribuită zilei în care se termină; altfel spus, prima perioadă de calculare pentru 
o anumită zi va fi perioada cuprinsă între ora 17:00 din ziua anterioară şi ora 01:00 în ziua 
respectivă; ultima perioadă de calculare pentru o anumită zi va fi perioada cuprinsă între orele 
16:00 şi 24:00 în ziua respectivă

(3) Dacă mediile pe trei sau cinci ani nu pot fi determinate pe baza unui serii complete şi consecutive 

de date anuale, datele anuale minime necesare pentru verificarea respectării valorilor ţintă vor fi 

după cum urmează:

– pentru valoarea ţintă privind protejarea sănătăţii umane: date valabile timp de un an;

– pentru valoarea ţintă privind protejarea vegetaţiei: date valabile timp de trei an.
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C Obiectivele pe termen lung

Obiectiv Perioada de calculare a mediei Obiectiv pe termen lung Data la care obiectivul 

trebuie să fie atins

Protejarea 
sănătăţii umane

Maximul zilnic al mediei pe 8 ore 
pe parcursul unui an calendaristic

120 µg/m3 neprecizată

Protejarea
vegetaţiei

mai-iulie
AOT40 (calculată pe baza 
valorilor dintr-o oră)
6 000 µg/m3•h

neprecizată

___________________
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ANEXA VIII

CRITERIILE DE CLASIFICARE ŞI AMPLASARE A PUNCTELOR DE PRELEVARE PENTRU 

EVALUAREA CONCENTRAŢIILOR DE OZON

Măsurătorilor în puncte fixe li se aplică următoarele:

A. Amplasarea la macroscară

Tipul staţiei Obiectivele măsurătorii Reprezentativitate(1) Criteriile amplasării la macroscară

Urbană Protec ia sănătăţii umane:

evaluarea expunerii populaţiei 

urbane la ozon, adică acolo 

unde densitatea populaţiei şi 

concentrarea de ozon sunt 

relativ ridicate şi reprezentative 

pentru expunerea populaţiei în 

general

Câţiva km2 Departe de influenţa emisiilor locale precum 

traficul, staţiile de benzină etc.

Spaţii aerisite în care pot fi măsurate niveluri 

bine omogenizate; Spaţii precum zonele 

rezidenţiale şi comerciale ale oraşelor, 

parcurilor (departe de arbori), marile 

bulevarde sau pieţe cu trafic foarte redus sau 

inexistent, spaţii deschise utilizate în general 

în amenajările educative, sportive sau 

recreative. 

Suburbane Protec ia sănătăţii umane şi a 

vegetaţiei:

evaluarea expunerii populaţiei 

şi a vegetaţiei situate la 

periferia aglomerărilor urbane, 

acolo unde se observă cele mai 

ridicate niveluri de ozon, la 

care pot fi expuse în mod direct 

sau indirect populaţia şi 

vegetaţia 

Câteva zeci de km2 La o anumită distanţă de zonele de emisii 

maxime, în direcţia vântului, urmând direcţia 

sau direcţiile principalelor vânturilor şi în 

condiţii favorabile formării ozonului; 

În zonele în care populaţia, culturile sensibile 

şi ecosistemele naturale situate la periferia 

extremă a unei aglomerări sunt expuse la 

niveluri de ozon ridicate;

În cazul în care este necesar, de asemenea, 

câteva staţii suburbane în direcţia opusă 

vântului faţă de zona de emisii maxime, cu 

scopul de a determina nivelurile regionale de 

fond ale ozonului
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Rurale Protec ia sănătăţii umane şi a 

vegetaţiei:

evaluarea expunerii populaţiei, 

a culturilor şi a ecosistemelor 

naturale la concentraţiile de 

ozon la scară subregională

Niveluri subregionale

(câţiva km2)

Staţiile pot fi situate în localităţi mici şi/sau 

în zone cu sisteme eco-naturale, păduri sau 

culturi;

Reprezentativ pentru ozon, departe de 

influenţa emisiilor locale imediate de tipul 

instalaţiilor industriale şi a drumurilor;

În situri cu spaţii deschise, dar nu pe vârfurile 

munţilor mai înalţi

Rurale de 

fond

Protec ia vegetaţiei şi a 

sănătăţii umane:

evaluarea expunerii culturilor 

şi ecosistemelor

naturale la concentraţiile de 

ozon la scară regionale, 

precum şi a expunerii 

populaţiei

Niveluri regionale/

naţionale/continentale

(de la 1 000 la 10 000 

km2)

Staţii situate în zonele cu o densitate scăzută 

a populaţiei, de exemplu ecosistemele 

naturale, pădurile, la o distanţă de cel puţin 

20 km de zonele urbane şi industriale şi 

îndepărtate de emisiile locale;

Evitarea zonelor afectate de intensificarea 

formării pe plan local a condiţiilor de 

inversiune în apropierea solului, precum şi 

vârfurile munţilor mai înalţi;

Nu sunt recomandate zonele de coastă cu 

cicluri pronunţate de vânturi diurne cu 

caracter local. 

(1) În măsura posibilului, punctele de prelevare ar trebui să fie reprezentative pentru siturile similare care nu 

se găsesc în imediata lor vecinătate.

În ceea ce priveşte staţiile rurale şi rurale de fond, amplasarea este coordonată, dacă este cazul, cu 

monitorizarea cerinţelor care decurg din Regulamentul (CE) nr. 1737/2006 al Comisiei din 7 

noiembrie 2006 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului 

(CE) nr. 2152/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind monitorizarea pădurilor şi 

interacţiunilor de mediu în Comunitate*.

  

* JO L 334, 30.11.2006, p. 1.
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B. Amplasarea la microscară

În măsura posibilului, se aplică procedura privind amplasarea la microscară prevăzută la 

partea C din anexa III, asigurându-se de asemenea că sonda de intrare este poziţionată 

foarte departe de surse precum coşurile furnalelor şi coşurile de incinerare şi la mai mult de 

10 m de cel mai apropiat drum, distanţa crescând în funcţie de densitatea circulaţiei.

C. Documentarea şi reexaminarea selecţiei siturilor

Se aplică procedurile prevăzute la partea D din anexa III, efectuându-se o verificare şi o 

interpretare corecte a datelor de monitorizare în contextul proceselor meteorologice şi 

fotochimice care afectează concentraţiile de ozon măsurate în siturile în cauză.

__________________
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ANEXA IX

CRITERIILE DE DETERMINARE A NUMĂRULUI MINIM DE PUNCTE DE PRELEVARE 

PENTRU MĂSURAREA ÎN PUNCTE FIXE A CONCENTRAŢIILOR DE OZON

A. NUMĂRUL MINIM DE PUNCTE DE PRELEVARE PENTRU MĂSURĂTORILE 

CONTINUE ÎN PUNCTE FIXE ÎN VEDEREA EVALUĂRII RESPECTĂRII 

VALORILOR ŢINTĂ, A OBIECTIVELOR PE TERMEN LUNG ŞI PRAGURILOR DE 

INFORMARE ŞI ALERTĂ ATUNCI CÂND ASTFEL DE MĂSURĂTORI SUNT 

SINGURA SURSĂ DE INFORMARE

Populaţie
(× 1 000)

Aglomerări
(urbane şi suburbane) (1)

Alte zone
(suburbane şi rurale) (1) Rurale de fond

< 250 1

< 500 1 2

< 1 000 2 2

< 1 500 3 3

< 2 000 3 4

< 2 750 4 5

< 3 750 5 6

> 3 750
1 staţie suplimentară 

la 2 milioane de locuitori

1 staţie suplimentară 

la 2 milioane de locuitori

O densitate medie de 1 staţie/50 000 

km2 pentru totalitatea zonelor pe 

ţară(2)

(1) Cel puţin 1 staţie în zonele suburbane, unde populaţia poate fi cel mai expusă. În aglomerări, cel puţin 
50% dintre staţii sunt situate în zonele suburbane.

(2) Se recomandă amplasarea unei staţii la 25 000 km2 pentru zonele cu topografie complexă. 
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B. NUMĂRUL MINIM DE PUNCTE DE PRELEVARE PENTRU MĂSURĂTORILE ÎN 

PUNCTE FIXE ÎN ZONELE ŞI AGLOMERĂRILE CARE ÎNDEPLINESC 

OBIECTIVELE PE TERMEN LUNG

Numărul punctelor de prelevare pentru ozon, combinat cu alte mijloace de evaluare 

suplimentară, precum modelarea calităţii aerului şi măsurările în acelaşi loc ale dioxidului 

de azot, trebuie să fie suficient pentru a examina evoluţia poluării cu ozon şi pentru a 

verifica respectarea obiectivelor pe termen lung. Numărul staţiilor situate în aglomerări şi 

în alte zone poate fi redus la o treime din numărul precizat în partea A. În cazul în care 

informaţiile provenite de la staţiile de măsurare în puncte fixe constituie singura sursă de 

informare, trebuie păstrată cel puţin o staţie de monitorizare. În cazul în care, în zonele în 

care este efectuată o evaluare suplimentară, rezultatul este inexistenţa vreunei staţii într-o 

anumită zonă, coordonarea cu numărul de staţii situate în zonele învecinate trebuie să 

garanteze o evaluare adecvată a concentraţiilor de ozon faţă de obiectivele pe termen lung. 

Numărul de staţii rurale de fond este de 1 staţie la 100 000 km2.

__________________
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ANEXA X

MĂSURĂTORILE PRECURSORILOR OZONULUI

A. OBIECTIVELE

Aceste măsurători au ca obiective principale analizarea oricărei evoluţii a precursorilor 

ozonului, verificarea eficacităţii strategiilor de reducere a emisiilor, controlarea coerenţei 

inventarelor emisiilor şi contribuirea la stabilirea de legături între sursele de emisie şi 

concentraţiile de poluare observate.

Un alt obiectiv este contribuirea la o mai bună înţelegere a proceselor de formare a 

ozonului şi de dispersie a precursorilor acestuia, precum şi aplicarea modelelor 

fotochimice.

B. SUBSTANŢELE

Măsurătorile precursorilor ozonului includ cel puţin oxizii de azot (NO şi NO2) şi 

compuşii organici volatili (COV) adecvaţi. O listă a compuşilor organici volatili pentru 

care sunt recomandate măsurări este prezentată mai jos:

1-Butenă Izopren Etil benzen
Etan Trans-2-Butenă n-Hexan m+p-Xilen

Etilenă cis-2-Butenă i-Hexan o-Xilen

Acetilenă 1,3-Butadienă n-Heptan 1,2,4-Trimetilbenzen

Propan n-Pentan n-Octan 1,2,3-Trimetilbenzen
Propenă i-Pentan i-Octan 1,2,5-Trimetilbenzen

n-Butan 1-Pentenă Benzen Formaldehidă

i-Butan 2-Pentenă Toluen Totalul hidrocarburilor altele decât metanul
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C. AMPLASAREA

Măsurătorile sunt efectuate în special în zonele urbane şi suburbane, în orice sit de 

monitorizare creat în conformitate cu cerinţele prezentei directive şi considerat adecvat 

pentru obiectivele monitorizării menţionate în partea A.

_____________
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ANEXA XI

VALORILE-LIMITĂ PENTRU PROTEC IA SĂNĂTĂŢII UMANE

A. CRITERIILE

Fără a aduce atingere anexei I, se utilizează următoarele criterii pentru verificarea 

validităţii în momentul agregării datelor şi calculării parametrilor statistici:

Parametru Proporţia necesară de date valide

Valorile colectate într-o oră 75 % (adică 45 de minute)

Valorile colectate în 8 ore 75 % din valori (adică 6 ore)

Maximul zilnic al mediei pe 8 
ore

75% din mediile orare mobile pe 8 ore (adică 18 medii orare pe 8 ore pe zi)

Valorile colectate în 24 de ore 75% din mediile orare (adică cel puţin 18 valori orare)

Media anuală 90% (1) din valorile pe 1 oră sau (dacă nu sunt disponibile) din valorile colectate 
timp de 24 de ore de-a lungul anului 

(1) Cerinţele privind calcularea mediei anuale nu includ pierderile de date datorate calibrării 

periodice sau întreţinerii normale a instrumentelor.
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B. VALORILE LIMITĂ

Perioada de 
calculare a 

mediei

Valoarea limită Marja de toleranţă Dată la care 
trebuie 

respectată 
valoarea limită

Dioxid de sulf

1 oră 350 µg/m3, a nu se depăşi de peste 
24 ori într-un an calendaristic

150 µg/ m3 (43%) _(1)

1 zi 125 µg/m3, a nu se depăşi de peste 
3 ori într-un an calendaristic

Niciuna _(1)

Dioxid de azot

1 oră 200 µg/m3, a nu se depăşi de peste 
18 ori într-un an calendaristic

50% la 19 iulie 1999, diminuând la 1 
ianuarie 2001 şi apoi odată la 12 luni cu 
procente anuale egale pentru a atinge 
0% la 1 ianuarie 2010

1 ianuarie 2010

An 
calendaristic

40 µg/m3 50% la 19 iulie 1999, diminuând la 1 ianuarie 2001 şi 
apoi odată la 12 luni cu procente anuale egale pentru a 
atinge 0% la 1 ianuarie 2010

1 ianuarie 2010 
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Benzen

An 
calendaristic 

5 µg/m3 5 µg/m3 (100%) la 13 decembrie 
2000, diminuând la 1 ianuarie 2006 
şi apoi odată la 12 luni cu 1 µg/m3 

pentru a atinge 0% la 1 ianuarie 2010

1 ianuarie 2010

Monoxid de carbon

Maximul 
zilnic al 
mediei pe 8 
ore(2)

10 mg/m3 60 % _(1)

Plumb(2)

An 
calendaristic

0,5 µg/m3(3) 100 % _(3)

PM10

1 zi 50 µg/m3, a nu se depăşi de peste 
35 de ori într-un an calendaristic

50 % _(1)

An 
calendaristic

40 µg/m3 20 % _(1)

(1) În vigoare de la 1 ianuarie 2005.
(2) Maximul zilnic al concentraţiei medii pe 8 ore este selecţionat după examinarea mediilor mobile pe 8 

ore, calculate pe baza datelor orare şi actualizate în fiecare oră. Fiecare medie pe 8 ore calculată astfel 
este atribuită zilei în care se termină; altfel spus, prima perioadă de calculare într-o anume zi va fi 
perioada cuprinsă între ora 17:00 în ziua anterioară şi ora 01:00 în ziua respectivă; ultima perioadă de 
calculare pentru o anumită zi va fi perioada cuprinsă între 16:00 şi 24:00 în ziua respectivă.

(3) În vigoare de la 1 ianuarie 2005. Valoarea-limită care trebuie respectată până la 1 ianuarie 2010 în 
vecinătatea imediată a surselor industriale specifice situate în siturile contaminate de decenii de 
activităţi industriale. În astfel de cazuri, valoarea limită până la 1 ianuarie 2010 va fi de 1,0 µg/m³. 
Zona în care se aplică valori-limită mai ridicate nu trebuie să se întindă la mai mult de 1000 m de 
aceste surse specifice. 

__________________
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ANEXA XII

PRAGURILE DE INFORMARE ŞI ALERTĂ

A. PRAGURILE DE ALERTĂ PENTRU ALŢI POLUANŢI ÎN AFARA OZONULUI

Trebuie măsurate timp de trei ore consecutive, în locuri reprezentative pentru calitatea 

aerului pe cel puţin 100 km2 sau într-o zonă sau aglomera ie întreagă, oricare dintre 

acestea este mai mică.

Poluant Prag de alertă

Dioxid de sulf 500 µg/m3

Dioxid de azot 400 µg/m3

B. PRAGUL DE INFORMARE ŞI ALERTĂ PENTRU OZON

Obiectiv Perioada de calcuare a mediei Prag

Informare 1 oră 180 µg/m3

Alertă 1 oră (1) 240 µg/m3

(1) Pentru punerea în aplicare a articolului 24, depăşirea pragului de alertă trebuie măsurată sau 
prevăzută pentru trei ore consecutive.

_________________
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ANEXA XIII

NIVELURILE CRITICE PENTRU PROTEC IA VEGETAŢIEI

Perioada de calculare a mediei Nivel critic Marja de toleranţă

Dioxid de sulf

An calendaristic şi iarnă
(1 octombrie - 31 martie) 20 µg/m3 Niciuna

Oxizi de azot

An calendaristic 30 µg/m3 NOx Niciuna

________________
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ANEXA XIV

OBIECTIVUL NAŢIONAL DE REDUCERE A EXPUNERII, VALOAREA-ŢINTĂ ŞI 

VALOAREA-LIMITĂ PENTRU PM2,5

A. INDICATORUL DE EXPUNERE MEDIE

Indicatorul de expunere medie exprimat (IEM) în µg/m3 se determină pe baza măsurărilor 

efectuate în staţiile de fond urbane şi în aglomerări, pe întreg teritoriul unui stat membru. 

Acesta trebuie evaluat ca şi concentraţie medie anuală pe trei ani calendaristici consecutivi, 

în medie în toate punctele de prelevare înfiinţate în temeiul anexei V partea B. IEM pentru 

anul de referinţă 2019 este concentraţia medie a anilor 2008, 2009 şi 2010. 

Cu toate acestea, statele membre pot folosi concentraţia medie a anilor 2009 şi 2010 sau 

concentraţia medie a anilor 2009, 2010 şi 2011 în cazul în care, din motive tehnice sau 

economice, nu sunt în măsură să înfiinţeze staţiile de monitorizare necesare până la data de 

1 ianuarie 2008. Statele membre care recurg la aceste opţiuni comunică decizia lor 

Comisiei până la 1 ianuarie 2008. 

IEM pentru anul 2020 este concentraţia medie pe 3 ani consecutivi, în medie în toate 

punctele de prelevare pentru anii 2018, 2019 şi 2020. IEM este utilizat pentru a examina 

dacă se respectă obiectivul naţional de reducere a expunerii.
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B. OBIECTIVUL NAŢIONAL DE REDUCERE A EXPUNERII

IEM în 2010 Obiectiv de reducere a expunerii faţă de 2010 ANUL PÂNĂ la care 
trebuie atins obiectivul 
naţional de reducere a 
expunerii

Peste 13 
µg/m3

20 la sută

7 - 13 µg/m3 (IEM x 1,5) la sută

2020

Atunci când IEM exprimat în µg/m3 pentru anul de referinţă este de 7 µg/m3 sau mai 

puţin, reducerea expunerii este zero. Obiectivul de reducere este de asemenea zero în 

cazurile în care IEM atinge nivelul de 7 µg/m3 în orice moment din timpul perioadei dintre 

2010 şi 2020 şi este menţinut la acest nivel sau mai jos. 

C. VALOAREA ŢINTĂ

Perioada de calculare 
a mediei

Valoare ţintă Dată la care trebuie respectată valoarea ţintă

An calendaristic 25 µg/m3 1 ianuarie 2010 
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D. VALOREA-LIMITĂ

Perioada de 
calculare a 

mediei

Valoare limită Marja de toleranţă Dată la care trebuie 
respectată valoarea 

limită

An calendaristic 25 µg/m3 20% la …∗, diminuând la 1 
ianuarie anul următor, apoi 
la fiecare 12 luni, prin 
procente anuale egale 
pentru a atinge 0% la 1 
ianuarie 2015

1 ianuarie 2015 

∗ data intrării în vigoare a prezentei directive.

__________________
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ANEXA XV

INFORMAŢIILE CARE URMEAZĂ A FI INCLUSE ÎN PLANURILE PRIVIND CALITATEA 

AERULUI LOCALE, REGIONALE SAU NAŢIONALE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII 

AERULUI ÎNCONJURĂTOR

A. INFORMAŢIILE CARE URMEAZĂ A FI FURNIZATE CONFORM ARTICOLULUI 23 

(PLANURI PRIVIND CALITATEA AERULUI)

1. Localizarea poluării excesive

(a) regiune;

(b) oraş (hartă);

(c) staţie de măsurare (hartă, coordonate geografice).

2. Informaţii generale:

(a) tip de zonă (oraş, zonă industrială sau rurală);

(b) estimarea zonei poluate (km2) şi a populaţiei expuse poluării;

(c) date climatice utile;

(d) date relevante privind topografia;

(e) informaţii suficiente privind tipul de ţinte care necesită protecţie în zonă.
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3. Autorităţi responsabile

Numele şi adresele persoanelor responsabile de elaborarea şi punerea în practică a 

planurilor de îmbunătăţire.

4. Natura şi evaluarea poluării:

(a) concentraţiile observate în anii anteriori (înaintea aplicării măsurilor de 

îmbunătăţire);

(b) concentraţiile măsurate de la începutul proiectului;

(c) tehnicile utilizate pentru evaluare.

5. Originea poluării

(a) lista principalelor surse de emisie responsabile de poluare (harta);

(b) cantitatea totală a emisiilor din aceste surse (tone/an);

(c) informaţii privind poluare importată din alte regiuni.
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6. Analiza situaţiei

(a) detaliile factorilor responsabili de depăşire (de exemplu transporturile, inclusiv 

transporturile transfrontaliere, formarea de poluanţi secundari în atmosferă); 

(b) detaliile posibilelor măsuri de îmbunătăţire a calităţii aerului.

7. Detalii privind măsurile sau proiectele de îmbunătăţire care existau înaintea …∗, şi 

anume:

(a) măsuri locale, regionale, naţionale, internaţionale;

(b) efectele observate ale acestor măsuri.

8. Detalii privind măsurile sau proiectele adoptate în vederea reducerii poluării în urma 

intrării în vigoare a prezentei directive:

(a) enumerarea şi descrierea tuturor măsurilor prevăzute de proiect;

(b) calendarul aplicării;

(c) estimarea îmbunătăţirii planificate a calităţii aerului şi a perioadei de timp 

preconizate conform necesarului pentru atingerea acestor obiective.

9. Detalii privind măsurile sau proiectele planificate sau în curs de cercetare pe termen 

lung.

10. Lista publicaţiilor, documentelor, activităţilor etc. utilizate pentru a suplimenta 

informaţiile necesare conform prezentei anexe.

  

∗ JO: data intrării în vigoare a prezentei directive
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B. INFORMAŢIILE CARE URMEAZĂ A FI FURNIZATE CONFORM ARTICOLULUI 22 

ALINEATUL (1)

1. Toate informaţiile sunt sub forma stabilită la partea A din prezenta anexă.

2. Informaţii privind stadiul aplicării următoarelor directive:

(1) Directiva 70/220/CEE a Consiliului din 20 martie 1970 privind apropierea 

legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile preconizate împotriva 

poluării aerului cu emisiile poluante provenite de la motoarele cu aprindere 

prin scânteie ale autovehiculelor1;

(2) Directiva 94/63/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 

decembrie 1994 privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) 

rezultaţi din depozitarea carburanţilor şi din distribuţia acestora de la terminale 

la staţiile de distribuţie a carburanţilor 2;

(3) Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea şi 

controlul integrat al poluării3;

  

1 JO L 76, 6.4.1970, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 
2003/76/CE a Comisiei (JO L 206, 15.8.2003, p. 29).

2 JO L 365, 31.12.1994, p. 24. Directivă astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) 
nr. 1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

3 JO L 257, 10.10.1996, p. 26. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European i al Consiliului (JO L 33, 
4.2.2006, p. 1).
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(4) Directiva 97/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 

decembrie 1997 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la 

măsurile împotriva emisiei de poluanţi gazoşi şi de pulberi provenind de la 

motoarele cu ardere internă care urmează să fie instalate pe echipamentele 

mobile fără destinaţie rutieră, astfel cum a fost modificată1;

(5) Directiva 98/70/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 

1998 privind calitatea benzinei şi a motorinei2;

(6) Directiva 1999/13/CE a Consiliului din 11 martie 1999 privind reducerea 

emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în 

anumite activităţi şi instalaţii3;

(7) Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind reducerea 

conţinutului de sulf din anumiţi combustibili lichizi4;

(8) Directiva 2000/76/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 

decembrie 2000 privind incinerarea deşeurilor5;

  

1 JO L 59, 27.2.1998, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 
2006/105/CE.

2 JO L 350, 28.12.1998, p. 58. Directivă astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) 
nr. 1882/2003.

3 JO L 85, 29.3.1999, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 
2004/42/CE a Parlamentului European i a Consiliului (JO L 143, 30.4.2004, p. 87).

4 JO L 121, 11.5.1999, p. 13. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 
2005/33/CE a Parlamentului European i a Consiliului (JO L 191, 22.7.2005, p. 59).

5 JO L 332, 28.12.2000, p. 91.
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(9) Directiva 2001/80/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 

octombrie 2001 privind limitarea emisiilor în atmosferă al anumitor poluanţi 

provenind de la instalaţii mari de ardere;

(10) Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 

octombrie 2001 privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi 

atmosferici;

(11) Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 

2004 privind limitarea emisiilor de compu i organici volatili cauzate de 

utilizarea de solven i organici în anumite vopsele  i lacuri i în produsele de 

refinisare a vehiculelor1; 

(12) Directiva 2005/55/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 28 

septembrie 2005 privind apropierea legisla iilor statelor membre cu privire la 

măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de gaze i de particule poluante 

provenite de la motoarele cu aprindere prin comprimare utilizate la vehicule i 

împotriva emisiilor de gaze poluante provenite de la motoarele cu aprindere 

prin scânteie alimentate cu gaz sau cu gaz petrolier lichefiat utilizate la 

vehicule2;

(13) Directiva 2005/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 iulie 

2006 de modificare a Directivei 1999/32/CE cu privire la conţinutul de sulf al 

combustibililor marini3;

(14) Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 

2006 privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice4.

  

1 JO L 143, 30.4.2004, p. 87.
2 JO L 275, 20.10.2005, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 

2006/51/CE a Comisiei (JO L 152, 7.6.2006, p. 11).
3 JO L 191, 22.7.2005, p. 59.
4 JO L 114, 27.4.2006, p. 64.
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3. Informaţii privind măsurile de reducere a poluării aerului care au fost luate în considerare 

la nivelul corespunzător local, regional sau naţional pentru punerea în aplicare în legătură 

cu atingerea obiectivelor de calitate a aerului, inclusiv:

(a) reducerea emisiilor provenite din surse staţionare prin asigurarea dotării surselor 

staţionare de combustie mici şi mijlocii (inclusiv pentru biomasă) cu echipamente de 

control al emisiilor sau prin asigurarea înlocuirii lor;

(b) reducerea emisiilor provenite de la autovehicule prin intermediul modernizării cu 

ajutorul echipamentelor de control al emisiilor. Trebuie avută în vedere utilizarea de 

stimulente de natură economică pentru a accelera adoptarea noilor tehnologii;

(c) achiziţiile efectuate de către autorităţile publice, în conformitate cu manualul privind 

achiziţiile publice de autovehicule destinate traficului rutier, de combustibili şi de 

echipament de combustie care asigură protecţia mediului, în scopul reducerii 

emisiilor, inclusiv achiziţionarea unor:

– autovehicule noi, inclusiv autovehicule cu nivel scăzut de emisie,

– servicii mai curate de transport cu autovehicule,

– surse staţionare de combustie cu nivel scăzut de emisie,

– combustibili cu nivel scăzut de emisie pentru sursele staţionare şi mobile;
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(d) măsurile de limitare a emisiilor provenite din transporturi prin intermediul 

planificării şi gestionării circulaţiei rutiere (inclusiv taxarea congestiei din trafic, 

tarifele pentru parcare diferenţiate sau alte stimulente de natură economică; stabilirea 

de „zone cu nivel scăzut de emisie”);

(e) măsurile de încurajare a evoluţiei în direcţia mijloacelor de transport mai puţin 

poluante;

(f) asigurarea utilizării combustibililor cu nivel scăzut de emisie în sursele staţionare de 

scară mică, medie şi mare şi în sursele mobile;

(g) măsurile de reducere a poluării aerului prin intermediul sistemului de permise 

conform Directivei 96/61/CE, al planurilor naţionale conform Directivei 2001/80/CE 

şi prin intermediul folosirii instrumentelor economice, cum ar fi taxele, impunerile 

sau schimbul de drepturi de emisie. 

____________________
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ANEXA XVI

INFORMAREA PUBLICULUI

1. Statele membre asigură comunicarea regulată către public a informaţiilor actualizate 

privind concentraţiile ambientale de poluanţi, conform dispoziţiilor prezentei directive.

2. Concentraţiile ambientale puse la dispoziţie sunt prezentate sub formă de valori medii 

conform perioadei corespunzătoare de obţinere a mediei prevăzute în anexa VII şi în 

anexele XI-XIV. Informaţiile prezentate cuprind cel puţin eventualele niveluri care 

depăşesc obiectivele referitoare la calitatea aerului, inclusiv valorile limită, valorile ţintă, 

pragurile de avarie, pragurile de informare sau obiectivele pe termen lung referitoare la 

poluantul reglementat. Se includ de asemenea o scurtă evaluare legată de obiectivele 

privind calitatea aerului şi informaţii corespunzătoare privind efectele asupra sănătăţii sau 

vegetaţiei, acolo unde este cazul.

3. Informaţiile privind concentraţiile ambientale de dioxid de sulf, dioxid de azot, pulberi în 

suspensie (cel puţin PM10), ozon şi monoxid de carbon se actualizează cel puţin odată pe zi 

şi, în cazurile în care acest lucru este posibil, informaţiile se actualizează odată pe oră.

Informaţiile privind concentraţiile ambientale de plumb şi benzen, prezentate ca valori 

medii pe ultimele 12 luni, se actualizează trimestrial şi lunar, ori de câte ori acest lucru este 

posibil.
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4. Statele membre se asigură că sunt puse la timp la dispoziţia publicului informaţii privind 

depăşirile pragurilor de alertă, precum şi eventualele praguri de informare. Detaliile 

furnizate trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:

(a) informaţii privind depăşirea sau depăşirile observate:

– punctul sau zona de depăşire;

– tipul de prag depăşit (de informare sau de alertă);

– momentul începerii şi durata depăşirii;

– cea mai mare concentraţie orară şi, în plus, cea mai mare concentraţie medie pe 

un interval de 8 ore în cazul ozonului;

(b) prognoza următoarei/următoarelor după-amiezi/zile:

– aria geografică a depăşirilor preconizate ale pragurilor de informare şi/sau de 

alertă;

– modificările preconizate ale poluării (ameliorare, stabilizare sau deteriorare), 

alături de motivele care determină acele modificări;
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(c) informaţii privind tipul de populaţie vizat, posibilele efecte asupra sănătăţii şi 

măsurile recomandate:

– informaţii privind grupurile de populaţie expuse riscului;

– descrierea simptomelor probabile;

– măsurile de precauţie recomandate populaţiei vizate;

– locul unde se găsesc informaţii suplimentare;

(d) informaţii privind acţiunile de prevenire în scopul reducerii poluării şi/sau a 

expunerii la aceasta: indicarea sectoarelor principalelor surse; recomandări cu privire 

la acţiunile de reducere a emisiilor;

(e) în cazul depăşirilor prognozate, statele membre trebuie să ia măsuri pentru a se 

asigura că detaliile respective sunt furnizate în măsura în care acest lucru este posibil.

_________________
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ANEXA XVII

TABEL DE CORESPONDENŢĂ

Prezenta 

directivă

Directiva 

96/62/CE

Directiva 

1999/30/CE

Directiva 

2000/69/CE

Directiva 

2002/3/CE

Articolul 1 Articolul 1 Articolul 1 Articolul 1 Articolul 1

Articolul 2 
alineatele (1)-(5)

Articolul 2 
alineatele (1)-(5)

- - -

Articolul 2 
alineatele (6) şi 
(7)

- - - -

Articolul 2 
alineatul (8)

Articolul 2 
alineatul (8)

Articolul 2 
alineatul (7)

- -

Articolul 2 
alineatul (9)

Articolul 2 
alineatul (6)

- - Articolul 2 
alineatul (9)

Articolul 2 
alineatul (10)

Articolul 2 
alineatul (7)

Articolul 2 
alineatul (6)

- Articolul 2 
alineatul (11)

Articolul 2 
alineatul (11)

- - - Articolul 2 
alineatul (12)

Articolul 2 
alineatele (12) şi 
(13)

- Articolul 2 
alineatele (13) şi 
(14)

Articolul 2 
literele (a) şi (b)

-

Articolul 2 
alineatul (14)

- - - Articolul 2 
alineatul (10)
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Articolul 2 
alineatele (15) şi 
(16)

Articolul 2 
alineatele (9) şi 
(10)

Articolul 2 
alineatele (8) şi 
(9)

- Articolul 2 
alineatele (7) şi 
(8)

Articolul 2 
alineatele (17) şi 
(18)

- Articolul 2 
alineatele (11) şi 
(12)

- -

Articolul 2 
alineatele (19), 
(20) şi (21)

- - - -

Articolul 2 
alineatul (22)

- Articolul 2 
alineatul (10)

- -

Articolul 2 
alineatele (23) şi 
(24)

Articolul 6 
alineatul (5)

- - -

Articolul 2 
alineatul (25)

- - - Articolul 2 
alineatul (13)

Articolul 3, cu 
excepţia 
alineatului (1) 
litera (f)

Articolul 3 - - -

Articolul 3 
alineatul (1) 
litera (f)

- - - -

Articolul 4 Articolul 2 
alineatele (9) şi 
(10), Articolul 
(6) alineatul (1)

- - -
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Articolul 5 - Articolul 7 
alineatul (1)

Articolul 5 
alineatul (1)

-

Articolul 6 
alineatele (1)-(4)

Articolul 6 
alineatele (1)-(4)

- - -

Articolul 6 
alineatul (5)

- - - -

Articolul 7 - Articolul 7 
alineatele (2) şi 
(3) cu modificări

Articolul 5 
alineatele (2) şi 
(3) cu modificări

Articolul 8 - Articolul 7 
alineatul (5)

Articolul 5 
alineatul (5)

-

Articolul 9 - - - Articolul 9 
alinetaul (1) 
primul şi al 
doilea paragraf

Articolul 10 - - - Articolul 9 
alineatele (1) şi 
(3) cu modificări

Articolul 11 
alineatul (1)

- - - Articolul 9 
alineatul (4)

Articolul 11 
alineatul (2)

- - - -

Articolul 12 Articolul 9 - - -
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Articolul 13 
alineatul (1)

- Articolele 3 
alineatul (1), 4 
alineatul (1), 5 
alineatul (1) şi 6

Articolele 3 
alineatul (1) şi 4

-

Articolul 13 
alineatul (2)

- Articolele 3 
alineatul (2) şi 4 
alineatul (2)

- -

Articolul 13 
alineatul (3)

- Articolul 5 
alineatul (5)

- -

Articolul 14 - Articolele 3 
alineatul (1) şi 4 
alineatul (1) cu 
modificări

- -

Articolul 15 - - - -

Articolul 16 - - - -

Articolul 17 
alineatul (1)

- - - Articolele 3 
alineatul (1) şi 4 
alineatul (1)

Articolul 17 
alineatul (2)

- - - Articolul 3 
alineatele (2) şi 
(3)

Articolul 17 
alineatul (3)

- - - Articolul 4 
alineatul (2)

Articolul 18 - - - Articolul 5

Articolul 19 Articolul 10 cu 
modificări

Articolul 8 
alineatul (3)

- Articolul 6 cu 
modificări
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Articolul 20 - Articolele 3 
alineatul (4) şi 5 
alineatul (4) cu 
modificări

- -

Articolul 21 - - - -

Articolul 22 - - - -

Articolul 23 Articolul 8 
alineatele (1)-(4) 
cu modificări

- - -

Articolul 24 Articolul 7 
alineatul (3) cu 
modificări

- - Articolul 7 cu 
modificări

Articolul 25 Articolul 8 
alineatul (5) cu 
modificări

- - Articolul 8 cu 
modificări

Articolul 26 - Articolul 8 cu 
modificări

Articolul 7 cu 
modificări

Articolul 6 cu 
modificări

Articolul 27 Articolul 11 cu 
modificări

Articolul 5 
alineatul (2) al 
doilea paragraf

- Articolul 10 cu 
modificări

Articolul 28 
alineatul (1)

Articolul 12 
alineatul (1) cu 
modificări

- - -
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Articolul 28 
alineatul (2)

Articolul 11 cu 
modificări

- - -

Articolul 28 

alineatul (3)

- - - -

Articolul 28 

alineatul (4)

- Anexa IX cu 

modificări

- -

Articolul 29 Articolul 12 

alineatul (2)

- - -

Articolul 30 - Articolul 11 Articolul 9 Articolul 14

Articolul 31 - - - -

Articolul 32 - - - -

Articolul 33 Articolul 13 Articolul 12 Articolul 10 Articolul 15

Articolul 34 Articolul 14 Articolul 13 Articolul 11 Articolul 17

Articolul 35 Articolul 15 Articolul 14 Articolul 12 Articolul 18
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Anexa I - Anexa VIII cu 

modificări

Anexa VI Anexa VII

Anexa II - Anexa V cu 

modificări

Anexa III

Anexa III - Anexa VI Anexa IV -

Anexa IV - - - -

Anexa V - Anexa VII cu 

modificări

Anexa V -

Anexa VI - Anexa IX cu 

modificări

Anexa VII Anexa VIII

Anexa VII - - - Anexa I, Anexa 

III partea II

Anexa VIII - - - Anexa IV

Anexa IX - - - Anexa V

Anexa X - - - Anexa VI
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Anexa XI - Anexa I partea I, 

Anexa II partea I 

şi Anexa III (cu 

modificări); 

Anexa IV 

(nemodificată)

Anexa I, Anexa 

II

-

Anexa XII - Anexa I partea 

II, Anexa II 

partea II,

- Anexa II partea I

Anexa XIII - Anexa I partea I, 

Anexa II partea 

I,

- -

Anexa XIV - - - -

Anexa XV 

Partea A

Anexa IV - - -

Anexa XV 

Partea B

- - - -

Anexa XVI - Articolul 8 Articolul 7 Articolul 6 cu 

modificări
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ANEXĂ

I. INTRODUCERE

1. La 21 septembrie 2005, Comisia1 a prezentat Consiliului propunerea sa de directivă 

privind calitatea aerului înconjurător şi o atmosferă mai curată pentru Europa.

2. Parlamentul European2 şi-a dat avizul la 26 septembrie 2006.

Comitetul Economic şi Social European3 şi-a adoptat avizul la 17 mai 2006.

Comitetul Regiunilor4 şi-a prezentat avizul la 26 aprilie 2006.

3. La 25 iunie 2007, Consiliul a adoptat poziţia comună.

II. OBIECTIV

Scopul propunerii este de a consolida legislaţia existentă privind calitatea aerului înconjurător 

într-o singură directivă. Mai mult, propunerea prezintă câteva elemente noi:

• introducerea de dispoziţii privind particulele fine (PM2.5) pentru a încorpora ultimele 

progrese ştiinţifice şi în domeniul sănătăţii;

• posibilitatea de a acorda derogări limitate în timp de la valorile limită prezente şi 

viitoare care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2005 şi, respectiv, care vor intra în 

vigoare la 1 ianuarie 2010. Astfel de derogări pot fi acordate numai în condiţii stricte, 

iar statelor membre li se cere să elaboreze planuri speciale privind calitatea aerului şi 

să ia măsurile adecvate pentru a asigura conformarea.

  
1 Doc. 14335/05 - COM(2005) 447 final. 
2 Nepublicat încă în JO.
3 JO C 195, 18.8.2006, p. 84-87.
4 JO C 206, 29.8.2006, p. 1-4.
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III. ANALIZA POZIŢIEI COMUNE

1. Generalităţi

Aproape jumătate din cele 59 de amendamente ale Parlamentului European la prima

lectură au fost încorporate în poziţia comună a Consiliului în litera sau în spiritul 

acestora sau parţial. Consiliul a considerat restul amendamentelor ca nefiind necesare 

şi/sau de dorit.

Poziţia comună prezintă în special următoarele schimbări de fond majore:

• o valoare ţintă neobligatorie pentru PM2.5 în 2010 care urmează a fi înlocuită de o 

valoare limită obligatorie în 2015 (25µg/m3 atât pentru valoarea ţintă cât şi pentru 

valoarea limită);

• posibilitatea de a amâna atingerea valorii limită pentru PM10 la trei ani după intrarea 

în vigoare a prezentei directive;

• posibilitatea de a amâna termenele limită pentru dioxidul de azot (NO2) şi benzen cu 

maxim cinci ani (până la 1 ianuarie 2015);

• principiul conform căruia valorile limită ar trebui aplicat în toate cazurile însă în 

anumite locaţii nu ar trebui evaluată conformarea la valorile limită.

Următoarele secţiuni descriu schimbările de fond şi reacţia Consiliului la 

amendamentele Parlamentului European.

2. Evaluarea calităţii aerului (articolele 5 - 11)

Poziţia comună nu este consecventă cu amendamentele 16 şi 17. Consiliului este de 

părere că tehnicile de modelare nu ar trebui să fie obligatorii ci opţionale pentru statele 

membre, având în vedere principiul amendamentelor 2, 3 şi 6. Consiliul este de 

asemenea de părere că măsurătorile zilnice nu ar trebui să fie obligatorii acolo unde nu 

există valori limită zilnice, astfel cum este propus în amendamentele 18 şi 20.
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Poziţia comună nu este consecventă cu amendamentul 22 deoarece Consiliul este de 

părere că, în practică, va fi foarte dificil să se garanteze că Comisia şi statele membre 

vor avea capacitatea de a asigura aplicarea uniformă a criteriilor de selectare a 

punctelor de prelevare.

3. Gestiunea calităţii aerului (articolele 12 - 22, anexele III şi XIV)

În articolele 15 şi 16 ale poziţiei comune se instituie o abordare în două etape a 

reglementării particulelor fine (PM2.5), preluând complet sau parţial amendamentele 

13, 27, 31, 40 şi 48. Amendamentul 29 a fost acceptat în principiu şi s-a introdus în 

poziţia comună o distincţie clară din punct de vedere juridic între valoarea ţintă şi 

valoarea limită pentru PM2.5. Consiliul nu poate accepta amendamentul 50: Anexa XIV 

la poziţia comună stabileşte valoarea de 25µg/m3 atât pentru valoarea ţintă cât şi pentru 

valoarea limită pentru particulele fine.

Articolul 15 a fost modificat şi se referă acum la o ţintă naţională de reducere a 

expunerii la PM2.5 pentru protecţia sănătăţii umane. Calculul ţintei naţionale de 

reducere a expunerii a fost revizuit pentru a asigura diferenţierea dintre statele membre, 

luând în considerare nivelurile lor de concentrare. Amendamentul 49 a fost preluat în 

principiu.

La articolul 21, poziţia comună oferă statelor membre posibilitatea de a scădea 

depăşirile care pot fi atribuite utilizării nisipului şi sării pe drumuri în timpul iernii, 

fiind consecventă cu amendamentul 26.  Cu toate acestea, amendamentul 25 este în 

contradicţie cu scopul prezentului articol deoarece ar elimina posibilitatea de a folosi 

derogarea: nivelurile de PM2.5 sunt afectate de utilizarea nisipului pe drumuri într-o 

oarecare măsură în toate cazurile. Poziţia comună nu este consecventă cu 

amendamentele 24 şi 60 deoarece anexa III secţiunea A a fost reformulată, menţinând 

principiul conform căruia valorile limită se aplică în toate cazurile.
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Amendamentul 81 nu este acceptabil pentru Consiliu, care prevede, în poziţia comună, 

posibilitatea de a amâna atingerea valorii limită pentru PM10 până la trei ani după 

intrarea în vigoare a directivei privind calitatea aerului. Pentru dioxidul de azot şi pentru 

benzen, termenele limită pot fi amânate cu cel mult cinci ani. Mai mult, Parlamentul 

European propune în prezentul amendament că pentru a evalua necesitatea amânării 

termenelor limită, condiţiile relevante iau în considerare adoptarea măsurilor 

comunitare suplimentare menite a ajuta statele membre să atingă valorile ţintă şi 

valorile limită relevante. Consiliul este de părere că este foarte dificil să se demonstreze 

legătura dintre absenţa intrării în vigoare a măsurilor comunitare de reducere a emisiilor 

şi neatingerea valorilor ţintă şi a valorilor limită. Pentru acelaşi motiv, amendamentele 

83 şi 84 nu sunt acceptabile.

Nu este potrivit ca amendamentul 66 să reprezinte un considerent.

4. Evaluarea calităţii aerului (articolele 23 - 25)

Amendamentul 32 nu a fost preluat. Măsurile ce derivă din articolul 24 pot fi deja 

incluse în planurile privind calitatea aerului. Propunerile privind instalaţiile 

industriale şi aplicarea celor mai bune tehnici disponibile nu au putut fi acceptate. 

Consiliul a concluzionat că aplicarea celor mai bune tehnici disponibile instalaţiilor 

IPPC ar putea să nu fie suficientă în toate cazurile. În consecinţă, amendamentele 10 şi 

33 ar necesita modificarea anumitor dispoziţii (şi anume a articolului 10) din Directiva 

IPPC.

În ceea ce priveşte amendamentele 35 şi 36, Consiliul a decis că statele membre ar 

trebui să elaboreze planuri de acţiune pe termen scurt atunci când există riscul depăşirii 

unuia sau mai multor praguri de alertă.  În cazul ozonului, obligaţia este legată de 

potenţialul actual de reducere a riscului, duratei sau gravităţii unei astfel de depăşiri.  

Statele membre pot, în mod voluntar, să elaboreze planuri de acţiune pe termen scurt 

dacă valorile limită sau valorile ţintă sunt depăşite.
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5. Informaţii şi raportare (articolele 26 - 28)

Consiliul este de părere că dacă informaţiile relevante sunt puse la dispoziţia publicului, 

nu este necesar să se specifice federaţiile industriale, astfel cum a fost propus de către 

Parlamentul European în amendamentele 37 şi 39.

La articolul 24 alineatul (4) din poziţia comună este inclusă obligaţia Comisiei de a 

publica exemple de bune practici pentru elaborarea planurilor de acţiune pe termen 

lung, la doi ani după intrarea în vigoare a directivei. Amendamentul 38 a fost preluat în 

parte şi în principiu.

6. Dispoziţii finale (articolele 29 - 35)

Poziţia comună este consecventă cu amendamentul 41. Consiliul este de asemenea de 

părere că nu ar trebui notificată Comisia cu privire la sancţiunile aplicabile în cazul 

încălcării dispoziţiilor interne.

Articolul 32 este consecvent cu amendamentul 42. Clauza de revizuire a fost extinsă şi 

modificată pentru a include posibilitatea de a introduce condiţia obligatorie din punct de 

vedere juridic de reducere a expunerii pentru PM2.5 şi de a revizui dispoziţiile privitoare 

la alţi poluanţi, după caz.  La articolul 33 din poziţia comună, Consiliul propune ca 

statele membre să adopte toate dispoziţiile necesare în vederea conformării la directiva 

privind calitatea aerului în termen de 24 de luni - şi nu în termen de 12 luni, astfel cum a 

fost sugerat de către Parlamentul European în amendamentul 44 - de la intrarea acesteia 

în vigoare. Amendamentul 64 nu este acceptabil.

7. Diverse

• La considerentul 2, poziţia comună preia partea din amendamentul 1 care se referă la 

emisia de poluanţi la sursă. În ceea ce priveşte cea de-a doua parte referitoare la 

stabilirea regulilor de emisie, Consiliul consideră că nu este direct legată de 

condiţiile de punere în aplicare a prezentei directive. Din acelaşi motiv, poziţia 

comună nu este consecventă cu partea a doua a amendamentului 7.
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• Poziţia comună include, la articolul 2, o definiţie privind contribuţiile din surse 

naturale, consecventă cu amendamentul 14.

• Articolele 12 şi 18 din poziţia comună preiau deja ideea compatibilităţii cu 

dezvoltarea durabilă, consecventă cu amendamentele 4, 9 şi 65.

• Amendamentul 82 nu este acceptabil pentru Consiliu deoarece statele membre au 

decis să nu redeschidă valorile limită existente.

• Consiliul a redus cerinţele de monitorizare optimizând evaluarea totală PM (PM10

şi PM2.5) din anexa V la poziţia comună. Amendamentul 45 a fost preluat în parte şi 

în principiu.

• Amendamentul 51 nu a fost preluat deoarece includerea anumitor resurse financiare

în scopul atingerii standardelor de calitate a aerului î informaţiile care urmează să fie 

puse la dispoziţie în cadrul planurilor privind calitatea aerului reprezintă o măsură 

dificil de pus în aplicare.

• Amendamentul 52 nu a fost preluat. Consiliul a ales un sistem mai uşor de 

raportare, punând accentul pe nivelurile locale, regionale şi naţionale 

corespunzătoare.

• Amendamentele 61, 62 şi 63 au fost preluate în principiu, deoarece poziţia comună 

este deja armonizată cu dispoziţiile noii proceduri de comitologie cu control.

IV. CONCLUZIE

Consiliul este de părere că poziţia comună reprezintă un pachet echilibrat care ar contribui la 

ameliorarea puternică a calităţii aerului în Europa şi ar oferi o flexibilitate suficientă statelor 

membre care, în ciuda eforturilor depuse, nu pot să atingă standardele de calitate a aerului. 

Consiliul aşteaptă cu interes discuţiile constructive cu Parlamentul European în vederea 

adoptării prezentei directive, cât mai curând cu putinţă.
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DECLARAŢIA BELGIEI REFERITOARE LA DIRECTIVA PRIVIND 

CALITATEA AERULUI

La 23 octombrie 2006, Belgia şi-a dat acordul de principiu referitor la directiva privind calitatea 

aerului. În acelaşi timp, Belgia a atras atenţia că respectarea, în timp util, a standardelor prevăzute 

de acordul politic cu privire la PM10 şi la dioxidul de azot ar necesita un efort considerabil din 

partea anumitor state membre. Modelele disponibile, care derivă din legislaţia în vigoare, arată că 

nu va fi posibil să se respecte valorile limită zilnice pentru PM10 în toate aglomerările înainte de 

2015. Acest lucru se datorează mai ales contradicţiei inerente dintre valoarea limită anuală (care 

este realizabilă) şi valoarea limită zilnică pentru PM10. 



10388/07 ADD 1 REV 1 ap/IPV/ig 2
JUR RO

Nici măsurile orizontale prevăzute, nici flexibilitatea pe care o oferă o amânare condiţionată a 

termenelor de atingere a valorilor limită cu maximum trei ani de la data intrării în vigoare a 

directivei nu garantează că va fi posibil pentru fiecare stat membru să respecte valoarea limită 

zilnică pentru PM10 fără a se expune la costuri excesive. În momentul în care un stat membru ajunge 

în situaţia în care costurile sunt evident excesive, trebuie să fie posibil să se hotărască, cu acordul 

Comisiei, cum poate acţiona acel stat membru pentru a-şi îndeplini obligaţiile.

DECLARAŢIA SUEDIEI

Suedia se abţine în cadrul votului referitor la propunerea de directivă privind calitatea aerului şi un 

aer curat pentru Europa în special datorită următorului motiv: ar trebui să se stabilească o valoare 

limită mai ambiţioasă pentru particulele fine (PM2.5) şi o dată mai apropiată pentru respectarea 

valorii limită daca se doreşte atingerea obiectivelor în materie de mediu stabilite de al şaselea 

program de acţiune comunitară pentru mediu. Poziţia Suediei în această chestiune se fondează pe 

analiza de impact de mare calitate efectuată de către Comisie. Această analiză a arătat faptul că 

propunerea privind particulele fine (PM2.5) prezintă un raport foarte bun între cost şi eficienţă. În 

plus, în ceea ce priveşte particulele fine (PM2.5), Suedia dispune de o legislaţie naţională mai strictă 

decât directiva referitoare la calitatea aerului şi la un aer curat pentru Europa care a făcut acum 

obiectul unui acord.

Dat fiind faptul că alte aspecte ale directivei sunt acceptabile pentru Suedia, aceasta se abţine de la vot.

DECLARAŢIA OLANDEI

Olanda este adepta convinsă a unei politici europene ambiţioase, eficiente şi realiste în ce priveşte 

calitatea aerului şi susţine fără rezerve acţiunile prezentate în strategia tematică. Ţinând cont de 

natura transfrontalieră şi de legătura sa cu piaţa internă, problema calităţii aerului poate face 

obiectul unei strategii la nivel european şi poate deriva dintr-o asemenea strategie. În acest context, 

este fundamental ca dispoziţiile europene care stabilesc norme în materie de calitate a aerului să fie 

însoţite de instrumente europene, altfel spus ar trebui ca dispoziţiile europene să fie însoţite de 

măsuri prin care să se lupte împotriva emisiilor la sursă. Doar în acest mod vor putea statele 

membre să respecte cu adevărat aceste norme.
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Olanda consideră că această legătură esenţială nu este luată în consideraţie îndeajuns în poziţia 

comună referitoare la directiva privind calitatea aerului, poziţie comună la care s-a ajuns prin 

majoritate calificată în sânul Consiliului. Bilanţul punerii în aplicare a directivelor europene 

existente în materie de calitate a aerului arată că nu se pot obţine rezultatele dorite dacă atenţia se 

focalizează exclusiv asupra normelor.

Poziţia comună nu furnizează nicio garanţie referitoare la măsurile europene esenţiale pentru a 

permite statelor membre să respecte normele fixate. Prin urmare, statele membre au obligaţia 

juridică de a respecta aceste norme şi au această obligaţie fără a putea interveni asupra condiţiilor 

prealabile necesare pentru a se achita de această obligaţie. În consecinţă, Olanda se vede obligată să 

nu se ralieze prezentei poziţii comune.

Olanda speră că a doua lectură va permite să se ajungă la noi progrese cu privire la posibilităţile 

concrete de punere în aplicare a directivei propuse.

Este de la sine înţeles că această poziţie nu afectează cu nimic voinţa deplină a Olandei de a pune în 

aplicare politica referitoare la calitatea aerului prin recurgerea la toate mijloacele de care dispune.

DECLARAŢIA REPUBLICII POLONE

Republica Polonă sprijină obiectivul directivei privind calitatea aerului şi o atmosferă mai curată 

pentru Europa; cu toate acestea, punerea în aplicare a directivei va fi dificilă, din cauza condiţiilor 

socio-economice din Republica Polonă.  Din acest motiv, Republica Polonă nu susţine textul 

proiectului de directivă adoptat prin acord politic de Consiliul pentru mediu la 23 octombrie 2006.

La 27 aprilie 2007, Republica Polonă a înaintat o cerere Preşedinţiei germane şi Comisiei Europene, 

solicitând o derogare de la obligaţia de a respecta valorile limită şi valorile ţintă stabilite pentru  

Republica Polonă prin Directiva privind calitatea aerului şi o atmosferă mai curată pentru Europa.

În propunerea de derogare, Republica Polonă a modificat numai data intrării în vigoare a noilor 

cerinţe privind particulele în suspensie PM10 - cu 6 ani mai târziu şi PM2,5 - cu 5 ani mai târziu.

________________________
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2005/0183 (COD) 

COMUNICAREA COMISIEI 
CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 

 
în conformitate cu articolul 251 alineatul (2) paragraful al doilea din Tratatul CE 

 
privind 

poziţia comună a Consiliului referitoare la adoptarea unei directive a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat 

pentru Europa  
 

(Text cu relevanţă pentru SEE) 

1. PROCEDURĂ 

Propunerea COM(2005) 447 finală a fost transmisă Parlamentului European şi 
Consiliului în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratatul CE. 

Comitetul Economic şi Social European şi-a dat avizul la 17 mai 2006. 

Comitetul Regiunilor şi-a dat avizul la 26 aprilie 2006. 

Parlamentul European şi-a dat avizul în primă lectură la 26 septembrie 2006. 

În urma avizului Parlamentului European şi în conformitate cu articolul 250 alineatul 
(2) din Tratatul CE, Consiliul a ajuns cu majoritate calificată la un acord politic 
privind o poziţie comună la 23 octombrie 2006. Consiliul a adoptat poziţia comună la 
25.6.2007. 

2. SCOPUL PROPUNERII COMISIEI 

Poluarea atmosferică are efecte foarte nocive asupra sănătăţii. Potrivit celor mai 
recente dovezi ştiinţifice şi sanitare, prezentate în comunicarea Comisiei referitoare 
la Strategia tematică privind poluarea atmosferică COM(2005) 446, numai expunerea 
la pulberile fine în suspensie PM2.5 prezente în aerul înconjurător provoacă 
diminuarea cu mai mult de 8 luni a duratei de viaţă statistice a unui cetăţean obişnuit 
al UE. Prin urmare, în propunerea sa, Comisia introduce standarde specifice de 
mediu pentru pulberile fine în suspensie PM2.5 prezente în aerul înconjurător. Punerea 
în aplicare a acestora ar trebui să contribuie în mod semnificativ la atingerea 
obiectivului Strategiei tematice privind poluarea atmosferică, care trebuie să reducă 
numărul de ani de viaţă pierduţi în Europa din cauza expunerii la pulberi în suspensie 
cu 47% în perioada cuprinsă între 2000 şi 2020. 

În urma iniţiativei Comisiei privind „o mai bună legiferare”, propunerea Comisiei 
referitoare la o directivă privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat 
pentru Europa reuneşte dispoziţiile directivei-cadru şi ale celor trei directive derivate 
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privind calitatea aerului înconjurător, precum şi decizia Consiliului privind schimbul 
de informaţii într-o directivă unică, în scopul simplificării, raţionalizării şi reducerii 
volumului legislaţiei existente. De asemenea, propunerea revizuieşte dispoziţiile 
existente pentru a integra experienţa statelor membre. În acest scop, propunerea: 

(1) introduce cerinţe specifice de monitorizare şi noi obiective de mediu pentru 
pulberile fine în suspensie PM2.5, 

(2) prevede o anumită flexibilitate în ceea ce priveşte punerea în aplicare 
permiţând, în condiţii specifice care urmează a fi aprobate de către Comisie, 
prelungirea termenelor pentru atingerea anumitor valori limită, de exemplu 
pentru pulberile în suspensie PM10 şi dioxidul de azot, 

(3) le permite statelor membre să îşi concentreze eforturile permiţând deducerea 
contribuţiilor naturale atunci când se evaluează respectarea valorilor limită. 

3. OBSERVAŢIILE COMISIEI 

3.1. Observaţii Generale 

Parlamentul European şi-a dat avizul în primă lectură la 26 septembrie 2006. 
Comisia a acceptat în totalitate, parţial sau în principiu douăzeci şi nouă (29) din cele 
cincizeci şi nouă (59) de modificări propuse de Parlamentul European în cadrul 
primei lecturi. Şaisprezece (16) din douăzeci şi nouă (29) sunt deja reflectate cel 
puţin parţial în poziţia comună.  

Comisia a acceptat toate modificările care ar conduce la o mai bună raţionalizare, o 
mai mare claritate sau la o ameliorare a informaţiilor oferite publicului: 2, 6, 11, 13, 
19, 21, 26, 27, 31, 37, 39, 41, 42, 65; sau ar extinde domeniul de aplicare al 
reexaminării: 48.  

Comisia a acceptat unele modificări parţial sau în principiu. În cazul unora dintre 
acestea, Comisia consideră că reformularea ar conferi o mai mare claritate. Celelalte 
conţin modificări acceptabile în principiu, de exemplu introducerea conceptului de 
eşalonare pentru obiectivul de reducere a expunerii în modificarea 49. Cu toate 
acestea, nu pot fi acceptate toate dispoziţiile din aceste modificări, deoarece unele 
dintre ele ar compromite echilibrul dintre asigurarea flexibilităţii punerii în aplicare 
şi protecţia sănătăţii publice.  

Comisia a respins, în special, modificările care ar reduce nivelul de protecţie a 
sănătăţii publice fie sub nivelul legislaţiei existente, fie, în ceea ce priveşte obiectivul 
de reducere a expunerii pentru pulberile fine în suspensie PM2.5, sub nivelul 
obiectivelor propuse în Strategia tematică privind poluarea atmosferică. De 
asemenea, Comisia a respins modificările despre care consideră că introduc cerinţe 
care nu ar putea fi îndeplinite la termenul prevăzut sau că limitează sfera de acţiune a 
autorităţilor naţionale, regionale şi locale în ceea ce priveşte punerea în aplicare 
eficientă a directivei. Comisia consideră că, în ansamblul lor, modificările propuse de 
Parlament ar duce la o scădere a nivelului obiectivelor stabilite, faţă de cel din 
propunerea iniţială a Comisiei. 
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Din septembrie 2005, statele membre au discutat propunerea Consiliului. Poziţia 
comună conţine un număr semnificativ de modificări în comparaţie cu propunerea 
iniţială a Comisiei. În ceea ce priveşte prezentarea, textul a fost raţionalizat prin 
modificări cum ar fi eliminarea conceptului de nivel maxim de concentraţie şi 
introducerea unui plan unic privind calitatea aerului. Au fost abordate, de asemenea, 
unele dintre elementele principale ale propunerii iniţiale a Comisiei, mai precis 
evaluarea calităţii aerului, noi obiective pentru pulberile fine în suspensie PM2.5 şi 
flexibilitatea punerii în aplicare. Modificările sunt prezentate în detaliu mai jos. 
Acestea menţin echilibrul dintre nivelul obiectivelor propuse şi nivelul necesar al 
protecţiei sănătăţii publice, oferind în acelaşi timp o mai mare flexibilitate pentru 
punerea în aplicare a directivei, astfel cum se prevede în propunerea iniţială a 
Comisiei. S-a ajuns la acordul politic cu o majoritate calificată, Ţările de Jos şi 
Polonia votând împotrivă, în timp ce Suedia s-a abţinut.  

3.2. Observaţii detaliate 

3.2.1. Modificări propuse de Parlament acceptate de Comisie şi incluse în totalitate sau 
parţial în poziţia comună.  

Conţinutul, dacă nu forma următoarelor modificări care au fost acceptate în totalitate, 
în principiu sau parţial de către Comisie se regăseşte în poziţia comună: modificările 
numărul 1, 2, 13, 14, 19, 21, 26, 27, 29, 31, 40, 41, 42, 45, 48 şi 65. 

Majoritatea acestor modificări reflectă înlocuirea conceptului de nivel maxim de 
concentraţie cu conceptul, mai consolidat, de valoare limită. Având în vedere că 
ambele concepte au aceleaşi consecinţe juridice, aceasta nu duce la o modificare a 
conţinutului, ci raţionalizează textul şi reduce numărul de standarde diferite utilizate. 

Modificarea 41 se referă la obligaţia statului membru de a notifica dispoziţiile 
referitoare la sancţiuni Comisiei. Comisia acceptă propunerea Parlamentului de a 
suprima această obligaţie, având în vedere că acelaşi obiectiv poate fi atins în 
conformitate cu articolul 33 din directivă şi prin obligaţia generală stabilită în anexa 
10 din tratatul CE.  

3.2.2. Modificări propuse de Parlament acceptate de Comisie dar care nu sunt incluse în 
poziţia comună. 

Modificarea 6 se referă la un motiv care încurajează puternic completarea 
măsurătorilor fixe prin modelare şi măsurători orientative.  

Modificarea 11 descrie raţionamentul care stă la baza dispoziţiilor articolului 22. În 
cadrul poziţiei comune, aceste dispoziţii sunt abordate la motivul 15.  

Modificările 37 şi 39 propun includerea federaţiilor industriale pe lista organismelor 
competente care trebuie informate în temeiul dispoziţiilor privind informaţiile 
publice prevăzute la articolele 24 şi 26. Comisia consideră că această includere este 
justificată şi nu diferă de bunele practici existente. 

3.2.3. Modificări propuse de Parlament respinse de Comisie dar care sunt incluse în 
poziţia comună. 

Nu se aplică. 
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3.2.4. Modificări aduse propunerii Consiliului – elementele principale 

Dispoziţiile privind evaluarea calităţii aerului, noile obiective pentru pulberile fine în 
suspensie PM2.5 şi dispoziţiile privind flexibilitatea punerii în aplicare, astfel cum au 
fost propuse de Comisie, au fost abordate de Consiliu, precum şi de Parlament, în 
special la motivele 45, 49, 50, 60 şi 81.  

Evaluarea calităţii aerului. Costul monitorizării a fost semnalat ca fiind o preocupare 
importantă în cadrul Consiliului. În acest scop, au fost introduse modificări ale 
pragurilor de evaluare pentru PM10 şi ale cerinţelor minime pentru monitorizarea 
pulberilor în suspensie. Recunoscând preocuparea Consiliului, Comisia a subliniat în 
acelaşi timp importanţa unor informaţii adecvate privind evaluarea pentru garantarea 
uniformităţii condiţiilor de evaluare a conformităţii, pentru dezvoltarea politicilor şi 
pentru informarea cu privire la măsurile efective de reducere, dacă este cazul. 
Dispoziţiile referitoare la evaluarea PM10 şi PM2.5 prevăzute în final în poziţia 
comună constituie un compromis şi reprezintă pentru Comisie cerinţele minime care 
vor permite încă satisfacerea obiectivelor menţionate anterior. 

Poziţia comună a introdus modificări importante referitoare la anexa III la directivă, 
care precizează într-un mod mai detaliat cerinţe minime necesare pentru efectuarea 
evaluării pe întreg teritoriul statului membru. Anexa III include o definiţie restrictivă 
a zonelor specifice unde nu trebuie evaluată respectarea valorilor limită, care vizează 
protecţia sănătăţii umane. Acest lucru ar favoriza o abordare mai armonizată a 
evaluării conformităţii. Comisia va monitoriza îndeaproape punerea în aplicare 
pentru a se asigura că această dispoziţie de punere în aplicare nu va reduce în nici un 
fel protecţia sănătăţii publice sau nu va compromite un concept major conform căruia 
valorile limită se aplică peste tot.  

Criteriile de localizare a punctelor de prelevare a probelor pentru poluanţi cu valorile 
limită stabilite în anexa III au fost de asemenea raţionalizate, pentru a se aplica în 
acelaşi mod pentru toţi poluanţii. Comisia ar fi preferat să menţină propunerea 
iniţială care reproduce dispoziţiile din legislaţia existentă, având în vedere că 
modificările pot duce la o deplasare a punctelor de prelevare a probelor existente şi la 
perturbarea tendinţelor de monitorizare. Comisia va monitoriza evoluţia, deoarece 
modificările pot crea probleme privind punerea în aplicare a altor dispoziţii, de 
exemplu informaţiile publice şi privind furnizarea de informaţii utile pentru 
dezvoltarea politicilor şi va reexamina acest aspect în cadrul comitetului de 
reglementare, dacă este necesar. Cu toate acestea, deoarece valorile limită se aplică 
peste tot, cu excepţia zonelor definite în mod explicit, deplasarea în sine a staţiei nu 
modifică nivelul de protecţie a sănătăţii publice. 

Poziţia comună abordează în anexa VI şi calendarul pentru asigurarea conformităţii 
echipamentului existent în reţeaua de monitorizare cu dispoziţiile noilor standarde 
CEN care stabilesc metodele de referinţă care au fost introduse în propunerea 
Comisiei. Comisia acceptă termenele limită introduse, deoarece acestea vor oferi un 
calendar de punere în aplicare eficient din punct de vedere al costurilor pentru 
modernizarea reţelei, acolo unde este necesar. Cu toate acestea, Comisia menţionează 
că, în ceea ce priveşte măsurătorile folosite pentru evaluare, obiectivele de calitate a 
datelor din anexa I şi dispoziţiile care permit demonstrarea echivalenţei anexei VI se 
aplică încă în totalitate.  
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Standard PM2.5 Poziţia comună înlocuieşte în anexa XIV nivelul maxim de 
concentraţie pentru PM2.5 de 25µg/m3, care trebuie atins în 2010, cu o abordare pe 
două niveluri care introduce o valoare ţintă fără caracter obligatoriu cu acelaşi nivel 
în 2010 şi o valoare limită obligatorie din punct de vedere juridic în 2015. Obiectivul 
reducerii expunerii a fost extins de la o dispoziţie privind o reducere unică de 20% la 
o eşalonare a indicatorului de reducere a expunerii cu valori încadrate în marja 7-
13µg/m3. De asemenea, dispoziţiile poziţiei comune permit 3 opţiuni diferite pentru 
stabilirea indicatorului de reducere a expunerii de bază, pentru a oferi timpul necesar 
instalării unor staţii adecvate de monitorizare a PM2.5. Comisia susţine aceste 
modificări, deoarece ele nu schimbă nivelul obiectivelor stabilite în propunerea 
Comisiei şi vor asigura o punere în aplicare mai eficientă.  

Comisia consideră că, în cadrul dublului obiectiv de mediu privind PM2.5, obiectivul 
de reducere a expunerii ar trebui să fie motorul principal care determină adoptarea 
măsurilor, valoarea limită anuală servind în principal drept nivel maxim pentru a-i 
proteja pe cetăţenii din zonele cele mai vulnerabile. Pe baza cunoştinţelor actuale, 
Comisia consideră că eforturile de respectare a unei valori limită anuale mai stricte 
pentru PM2.5 de 20µg/m3 până în 2015, astfel cum se propune la modificarea 50 
propusă de Parlament ar duce la o concentrare excesivă asupra „punctelor fierbinţi”, 
zone limitate cu concentraţii ridicate, în detrimentul măsurilor care vizează reducerea 
expunerii generale a populaţiei. Pe de altă parte, modificarea 49 propune reducerea 
cerinţelor privind obiectivul de reducere a expunerii pentru majoritatea nivelurilor de 
concentraţie, ceea ce ar avea drept efect general reducerea nivelului-ţintă propus 
pentru noile standarde PM2.5 şi nu ar permite atingerea obiectivului referitor la 
sănătate stabilit în Strategia tematică privind poluarea atmosferică.  

Flexibilitatea punerii în aplicare. În timp ce propunerea Comisiei a introdus la 
articolul 22 un termen limită absolut (1 ianuarie 2010) pentru prelungirea termenului 
de atingere a valorii limită pentru PM10, poziţia comună stabileşte termenul limită 
maxim la 3 ani de la intrarea în vigoare a directivei. Poziţia comună menţine 
condiţiile care trebuie îndeplinite pentru acordarea prelungirii. Dispoziţiile referitoare 
la prelungirea termenelor limită pentru benzen şi dioxid de azot nu au fost 
modificate. Opţiunea privind pulberile fine în suspensie PM2.5 a fost eliminată în 
urma schimbării termenului de atingere a valorii limită pentru PM2.5 din 2010, în 
propunerea iniţială a Comisiei, în 2015. Posibilitatea de a solicita o prelungire pentru 
dioxidul de sulf, monoxidul de carbon şi plumb a fost eliminată. Comisia ar prefera 
calendarul său iniţial de atingere a valorii limită pentru PM10, dar consideră că 
această prelungire nu compromite echilibrul general al propunerii. Modificarea 81 
propusă de Parlamentul European acordă până la 6 ani de la intrarea în vigoare a 
directivei. Această prelungire ar duce aproape sigur la o întârziere a punerii în 
aplicare a măsurilor, reducând nivelul de protecţie a sănătăţii publice în toate zonele 
unde se înregistrează în prezent depăşiri ale valorilor limită pentru PM10. 

3.2.5. Modificări ale textului referitoare la noile proceduri de comitologie  

Comisia îşi rezervase poziţia cu privire la modificările 61-63 propuse de Parlament, 
care introduc o trimitere la noua procedură de reglementare cu control exercitat de 
comitetul instituit în temeiul directivei, până la acordul interinstituţional privind 
formularea comună pentru includerea în legislaţia secundară a UE. În poziţia comună 
a fost introdusă o dispoziţie reformulată care acoperă acelaşi conţinut, folosind 
ultima formulare convenită între instituţii în noiembrie 2006. Aceasta este diferită 
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faţă de modificarea 62 în ceea ce priveşte domeniul de aplicare, deoarece nu 
introduce procedura de reglementare cu control pentru adoptarea măsurilor de punere 
în aplicare, determinând informaţiile suplimentare care trebuie puse la dispoziţie de 
către statele membre în conformitate cu articolul 27. Comisia poate sprijini aceste 
modificări. 

4. CONCLUZIE 

Toate instituţiile UE împărtăşesc obiectivele comune cu privire la protecţia sănătăţii 
publice şi a mediului şi în special necesitatea introducerii unor standarde pentru 
pulberile fine în suspensie PM2.5, inclusiv noul obiectiv de reducere a expunerii. 
Flexibilitatea suplimentară în ceea ce priveşte punerea în aplicare, astfel cum a fost 
propusă de Comisie, s-a bucurat de susţinere generală. Principalele obstacole în calea 
ajungerii la un acord în primă lectură au fost punctele de vedere diferite privind 
gradul exact de flexibilitate, privind necesitatea modificării standardelor existente 
pentru pulberile în suspensie PM10, precum şi privind rigurozitatea şi natura juridică a 
noului standard pentru pulberile fine în suspensie PM2.5.  

În poziţia comună, statele membre au confirmat poziţia iniţială a Comisiei de a păstra 
neschimbate standardele existente, permiţând totodată o mai mare flexibilitate cu 
privire la respectarea valorilor limită pentru pulberile în suspensie PM10 şi au 
modificat într-o mică măsură noile standarde pentru PM2.5. 

Comisia poate sprijini poziţia comună, având în vedere că echilibrul prezentat de 
propunerea Comisiei între preocuparea intensă pentru sănătatea publică, care necesită 
o acţiune fermă şi continuă în vederea îmbunătăţirii calităţii aerului în anumite zone 
şi introducerea unor standarde ambiţioase şi obligatorii din punct de vedere juridic 
pentru PM2.5, pe de o parte, şi flexibilitatea introdusă pentru a facilita punerea în 
aplicare, pe de altă parte, a fost, cu toate acestea, menţinut. De asemenea, poziţia 
comună menţine angajamentul clar de a reexamina după cinci ani standardele privind 
pulberile fine în suspensie pentru a conferi obiectivului de reducere a expunerii un 
caracter obligatoriu din punct de vedere juridic.  

Poziţia comună include dispoziţii suplimentare, de exemplu obligaţia Comisiei de a 
pregăti orientări privind determinarea contribuţiilor din sursele naturale şi acoperirea 
cu nisip pe timp de iarnă. Comisia consideră binevenite aceste adăugiri, deoarece ele 
vor facilita o abordare mai armonizată a punerii în aplicare a directivei în Uniunea 
Europeană.  

Comisia ar fi preferat să fie menţinute anumite dispoziţii specifice din propunere, în 
special cele referitoare la cerinţele minime de monitorizare a calităţii aerului. Cu 
toate acestea, ea recunoaşte că poziţia comună reprezintă o îmbunătăţire importantă 
în comparaţie cu dispoziţiile directivelor existente şi, prin urmare, o susţine.  




