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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0643/2007, adresată de Stefania Alessandrelli, de cetățenie italiană, 
în numele Comitetului locuitorilor din districtul Torrette, privind poluarea 
atmosferică urbană provocată de circulația intensă

1. Rezumatul petiției

Petiționara își exprimă îngrijorarea față de poluarea mediului produsă de peste zece ani într-un 
district din portul Ancona de vehiculele grele și blocarea traficului urban, cauzată de 
infrastructura rutieră și feroviară necorespunzătoare care asigură legătura cu terminalul în curs 
de finalizare. Din cauza acestei probleme grave legate de mediu, locuitorii din zonă sunt 
expuși riscurilor de sănătate publică și siguranță a transporturilor, la care se adaugă riscurile 
care decurg din imigrația clandestină în creștere din zona portului. După ce s-au adresat fără 
succes instanțelor judiciare și, pe căi administrative, celor mai înalte autorități 
guvernamentale, petiționarii apelează acum la Uniunea Europeană.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12.11.07. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 192 
alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2008

Petiționara ridică problema poluării mediului care ar fi cauzată de vehiculele grele și blocarea 
traficului urban datorată infrastructurii rutiere și feroviare inadecvate care asigură legătura cu 
terminalul portuar din Ancona, Italia. Petiționara face referire la existența unor concentrații 
orare foarte mari de PM10 și de alte substanțe poluante. Se face, de asemenea, referire la 
plângerile depuse pe lângă instanțele judecătorești naționale, administrația publică și 
autoritățile guvernamentale. 
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Petiționara susține că plângerile înaintate autorităților naționale nu au fost luate în 
considerare. De asemenea, petiționara subliniază riscurile ridicate pentru sănătatea publică la 
care sunt expuși locuitorii din zona învecinată, precum și riscurile legate de siguranța 
transporturilor, la care se adaugă riscurile ce decurg din imigrația clandestină în creștere din 
zona portului.

Dispozițiile generale privind evaluarea și gestionarea calității aerului sunt stabilite de 
Directiva-cadru 96/62/CE1, în timp ce dispozițiile specifice privind anumite substanțe 
poluante, inclusiv PM10 și NO2, care sunt cele mai relevante în acest caz, sunt stabilite de 
directivele specifice complementare 1999/30/CE2, 2000/69/CE3, 2002/3/CE4 și 2004/107/CE5. 
Conform primei Directive specifice complementare 1999/30/CE, valorile limită pentru PM10
au devenit obligatorii în 2005, în timp ce valorile limită pentru NO2 trebuie să fie atinse până 
în 2010.

Comisia a primit datele oficiale ale evaluării din partea Italiei, iar depășiri ale valorilor limită 
anuale, plus marja de toleranță pentru PM10 și NO2 în zona Anconei au fost raportate de 
autoritățile italiene începând cu 2001. Aceste depășiri au generat, deja, măsuri care sunt 
descrise în planul privind calitatea aerului pentru zona în cauză. Planul, care a fost comunicat 
Comisiei în 2004 și care acoperă perioada 1999-2007, se referă în special la măsurile destinate 
soluționării situației traficului rutier. În ciuda planului privind calitatea aerului, concentrațiile 
de PM10 rămân ridicate, depășind în mod semnificativ valorile limită în 2006. Măsurile de 
reducere a poluării incluse în plan sunt stabilite de către autoritățile naționale competente. 
Comisia nu este abilitată pentru a solicita luarea de măsuri specifice de reducere a poluării în 
cadrul planului. Cu toate acestea, în conformitate cu articolele 8 și 11 din Directiva 96/62/CE, 
Comisia este informată asupra punerii în aplicare a planurilor sau programelor și examinează 
în mod periodic progresele realizate.

Nerespectarea valorilor limită ale PM10 este o problemă răspândită în Comunitate și Comisia a 
solicitat statelor membre vizate, în octombrie anul trecut, să ofere informații suplimentare și 
detaliate asupra măsurilor pe care statele membre le iau pentru a atinge valorile limită 
respective.

Evaluarea tehnică a răspunsurilor la scrisorile respective este în curs de desfășurare, inclusiv 
răspunsul din partea Italiei care a fost primit la 3 ianuarie 2008. Comisia va decide, în baza 
analizei respective, asupra următoarelor măsuri care se impun. În decizia respectivă, se va lua 
în considerare noua directivă privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru 
Europa care a fost votată de Parlament în decembrie 2007.

                                               
1 JO L 296, 21.11.1996, p. 55.
2 JO L 163, 19.06.1999, p. 41.
3 JO L 313, 13.12.2000, p. 12.
4 JO L 67, 9.3.2002, p. 14.
5 JO L 23, 26.1.2005, p. 3.



CM\1010173RO.doc 3/5 PE407.961v06-00

RO

Concluzie

Responsabilitatea de a decide ce măsuri trebuie aplicate, atunci când este necesar, pentru a 
reduce poluarea aerului, revine autorităților competente din statele membre. Comisia 
controlează în mod periodic implementarea planurilor și programelor prin examinarea 
progreselor înregistrate și a tendințelor în poluarea aerului.

În ceea ce privește respectarea valorilor limită stabilite în Directiva 1999/30/CE în zona 
Ancona, Comisia observă că valorile limită pentru PM10 au fost depășite în 2005 și 2006. 
Nivelul ridicat de concentrații de NO2 impune, de asemenea, statelor membre obligația de a 
lua măsuri pentru a se asigura că nu va fi afectată respectarea valorilor limită pentru substanța 
poluantă respectivă până la data limită, în 2010. În privința depășirilor de PM10, Comisia 
evaluează informațiile oferite de Italia și, în baza evaluării respective și a dispozițiilor noii 
directive privind calitatea aerului, va lua măsurile corespunzătoare.

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 20 martie 2009

Raportul anual pe 2007 privind calitatea aerului, trimis de autoritățile italiene în septembrie 
2008, a confirmat faptul că valorile limită pentru PM10 au fost depășite pentru al treilea an 
consecutiv în zona de calitate a aerului în care este situată Ancona. 

Mai multe state membre, inclusiv Italia, au întâmpinat dificultăți în respectarea valorilor 
limită pentru PM10 începând cu 2005, când valorile limită respective au intrat în vigoare. 
Noua Directivă 2008/50/CE1 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru 
Europa oferă statelor membre posibilitatea de a notifica o derogare de la obligația de aplicare 
a valorilor limită respective până în iunie 2011, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții.

Italia a trimis o notificare la 26 ianuarie 2009 care cuprinde mai multe zone de calitate a 
aerului care depășesc valorile limită pentru PM10, unele zone nefiind însă incluse. Pentru 
zonele care nu au fost incluse în notificare, Comisia a inițiat, la 29 ianuarie 2009, proceduri 
privind încălcarea dreptului comunitar pentru nerespectarea valorilor limită stabilite în 
Directiva 1999/30/CE2. Zona în care este situată Ancona este inclusă în notificare. Comisia 
are la dispoziție nouă luni din momentul primirii notificării pentru a evalua dacă sunt 
îndeplinite condițiile pentru derogare. În acest timp, Comisia urmează să decidă dacă contestă 
sau nu derogarea comunicată. Evaluarea notificării va permite Comisiei să analizeze în 
profunzime modul de gestionare a calității aerului în fiecare dintre zonele comunicate. 

5. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

În ianuarie 2009, autoritățile italiene au transmis Comisiei o cerere de derogare de la obligația 
de aplicare a valorilor limită pentru PM10 în 67 de zone de calitate a aerului, inclusiv zona 
IT1102, în care se află orașul Ancona. În conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din 
Directiva 2008/50/CE3, un stat membru poate fi exonerat de obligația de a aplica valorile 
limită pentru PM10, dacă sunt respectate următoarele condiții: trebuie să fi fost adoptate toate 
măsurile de reducere corespunzătoare la nivel național, regional și local pentru a se putea 
                                               
1 JO L 152 11.6.2008, p. 1-44.
2 JO L 163, 19.6.1999, p. 41.
3 JO L 152, 11.6.2008, p. 1.
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respecta termenul limită din 2005, principala cauză a depășirilor trebuie să se datoreze 
caracteristicilor locale de dispersie, condițiilor climatice nefavorabile sau contribuțiilor 
transfrontaliere și trebuie să se elaboreze un plan de calitate a aerului care să demonstreze că 
se vor respecta valorile limită înainte de expirarea noului termen limită.

În urma evaluării notificării autorităților italiene, la 28 septembrie 2009, Comisia a adoptat 
Decizia C(2009)7390 finală, în care s-au formulat obiecții împotriva derogării de la obligația 
de aplicare a valorii limită zilnice pentru PM10 în zona IT1102, pe motiv că nu s-a demonstrat 
pe deplin capacitatea de respectare a valorilor limită zilnice până la expirarea perioadei de 
derogare, în 2011. Cu toate acestea, s-a acordat o derogare pentru valoarea limită anuală.

În consecință, valoarea limită zilnică pentru PM10 va continua să se aplice fără marja de 
toleranță în zona IT1102, iar valoarea limită anuală plus marja de toleranță (48 μg/m3 ca 
medie anuală) se aplică în perioada 2008-2011.

Cele mai recente informații raportate în mod oficial Comisiei de către autoritățile italiene 
demonstrează că, în 2008, zona IT1102 a respectat valoarea limită anuală pentru PM10 (40 
μg/m3 ca medie anuală), dar a continuat să depășească valoarea limită zilnică pentru PM10.

Având în vedere obiecțiile formulate împotriva aplicării derogării și depășirea persistentă a 
valorii limită zilnice în mai multe zone de calitate a aerului din Italia, Comisia va lua în 
considerare continuarea acțiunii în nerespectarea obligațiilor inițiate în ianuarie 2009, 
prezentând Italiei un al doilea avertisment.

6. Răspunsul Comisiei, primit la 24 iunie 2010

Comisia dorește să rectifice o afirmație făcută în comunicarea anterioară din ianuarie 2010 în 
ceea ce privește zona în care este situată Ancona. Contrar celor afirmate inițial, Ancona nu se 
află în zona de calitate a aerului IT1102, ci în zona IT1101.

Zona IT1101 a fost, de asemenea, inclusă în cererea de prelungire a termenului limită, notificată 
de Italia în ianuarie 2009. Prin Decizia C(2009)7390, Comisia a formulat obiecții împotriva 
derogării de la obligația de aplicare atât a valorilor limită anuale, cât și a celor zilnice pentru 
PM10 în zona IT1101, pe motiv că nu s-a demonstrat capacitatea de respectare a valorilor limită 
zilnice până în iunie 2011 și nici că zona a respectat valorile limită anuale pentru PM10 în 2007.

Cele mai recente informații raportate în mod oficial Comisiei de către autoritățile italiene 
demonstrează că, în 2008, zona IT1101 a continuat să depășească valoarea limită zilnică 
pentru PM10.

Având în vedere obiecțiile formulate împotriva aplicării derogării și faptul că valorile limită 
pentru PM10 continuă să fie depășite în mai multe zone de calitate a aerului din Italia, Comisia 
a transmis Italiei un avertisment final scris în mai 2010.

7. Răspunsul Comisiei (REV IV), primit la 10 iunie 2011

La 8 octombrie 2010, autoritățile italiene au prezentat datele oficiale pentru 2009 privind 
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calitatea aerului în Marche. Acestea confirmă faptul că, în zona de calitate a aerului IT1101, 
nivelul de PM10 continua să depășească valoarea-limită zilnică. Prin urmare, la 24 noiembrie 
2010, Comisia a hotărât să intenteze o acțiune împotriva Italiei la Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene (C-68/11) pentru nerespectarea, în mai multe zone și aglomerări urbane, a valorilor-
limită de PM10 stabilite în Directiva 1999/30/CE, înlocuită de Directiva 2008/50/CE.

8. Răspunsul Comisiei (REV.V), primit la 30 octombrie 2013

Ca urmare a măsurilor legale întreprinse de Comisie, prin hotărârea din 19 decembrie 2012 
(C-68/11), Curtea de Justiție a declarat că Italia și-a încălcat obligațiile în ceea ce privește 
valorile-limită pentru calitatea aerului înconjurător pentru PM10 în anii 2006 și 2007.

După hotărârea Curții, Comisia a deschis o anchetă UE Pilot în 2013și a trimis o scrisoare 
autorităților italiene pentru a stabili dacă între timp au fost îndeplinite obligațiile și dacă, în 
zonele în care valorile limită sunt încă depășite, au fost luate toate măsurile necesare pentru a 
menține nivelul depășit cât mai scăzut.

În ceea ce privește regiunea Marche, răspunsul guvernului italian arată că în anul 2012 
condițiile au fost îndeplinite în totalitate în ceea ce privește valoarea-limită anuală, cu 
excepția a două stații care încă înregistrează o ușoară depășire a valorii-limită zilnice.


