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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0265/2007, adresată de Natalia Gonzalez Menendez, de cetăţenie 
spaniolă, în numele Asociaţiei de locatari din San Martin de Verina, privind 
zgomotul industrial şi poluarea aerului 

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara protestează împotriva dublei expuneri la poluare, prin zgomot şi aer, de la o 
oţelărie situată în vecinătatea zonei rezidenţiale. Aceasta afirmă că emisiile intolerabile de 
zgomot nu au fost înregistrate de către autorităţile locale, fie ca o măsură cerută prin lege sau 
ca rutină, şi că această problemă continuă de peste trei ani, dar autorităţile municipale nu iau 
nicio măsură pentru a proteja interesele proprietarilor de case. În mod similar, emisiile de 
dioxid de carbon nu au fost monitorizate, chiar dacă acestea au depăşit limitele stabilite în 
legislaţia naţională relevantă (RD 1073/02). Aceasta solicită intervenţia Uniunii.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 iulie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2007

Legislaţia comunitară în materie de gestionare a zgomotului ambiental (Directiva 2002/49/CE)1

prevede elaborarea unor hărți acustice și planuri de acțiune în vederea gestionării zgomotului 
ambiental până la 20 iunie 2007 şi, respectiv, 18 iulie 2008, pentru aglomerările de peste 250 000 
de locuitori. Autorităţile spaniole i-au confirmat Comisiei faptul că zona urbană Gijón (271 039 
de locuitori) este una dintre aglomerările în cauză. Sursele de zgomot de care trebuie să se ţină 
seama sunt infrastructurile de transport şi zonele industriale, astfel cum au fost enumerate în 

                                               
1 JO L 189, 18.7.2002, p. 12-26.
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anexa I la Directiva 96/61/CE din 24 septembrie 19961 privind prevenirea și controlul integrat al 
poluării. Statele membre pot ţine seama şi de alte surse de zgomot în legislaţia lor.

Este de competenţa statelor membre sau a autorităţilor desemnate de acestea să aplice directiva 
de mai sus în cazul tuturor surselor de zgomot în cauză, luând măsurile de reducere a zgomotului 
şi stabilind valorile limită sau obiectivele privind valorile în ceea ce priveşte zgomotul ambiental. 

Instalaţia în cauză ar putea fi acoperită şi de Directiva 96/61/CE în cazul în care capacitatea 
acesteia depăşeşte anumite praguri stabilite în anexa I a directivei menţionate. În conformitate 
cu Directiva IPPC, autorităţile competente trebuie să stabilească, pentru fiecare instalaţie, un 
permis integrat pe baza celor mai bune tehnici disponibile, pentru a asigura un nivel înalt de 
protecţie a mediului, în totalitatea sa, inclusiv în ceea ce priveşte zgomotul. De asemenea, 
autorităţile competente trebuie să se asigure că operatorul respectă condiţiile de obţinere a 
permisului la manipularea instalaţiei. Statele membre beneficiază de o perioadă de tranziţie, 
până la 30 octombrie 2007, pentru a se asigura că instalaţiile existente respectă pe deplin 
dispoziţiile directivei. 

Directiva-cadru 96/62/CE2 şi Directiva 1999/30/CE3 care stabileşte valoarea limită pentru 
calitatea aerului înconjurător pentru PM10 nu impun dispoziţii specifice referitoare la limitarea 
emisiilor sau autorizarea restricțiilor de exploatare în ceea ce priveşte operatorii industriali. În 
conformitate cu dispoziţiile directivelor privind calitatea aerului înconjurător, autoritatea 
competentă a statului membru trebuie să se asigure că toate valorile limită sunt respectate 
până la data stabilită, pe întreg teritoriul, inclusiv în vecinătatea zonelor industriale şi, în 
special, în zonele urbane unde există un risc ridicat de expunere pentru populaţie. Mijloacele 
şi măsurile exacte care vor fi utilizate rămân la latitudinea autorităţilor spaniole.

Concentrațiile de PM10 măsurate în zona Gijón depăşesc valorile limită. Acestea necesitau 
deja măsurile stabilite în planul referitor la calitatea aerului al regiunii Gijón. Cu toate acestea, 
până în prezent, tendinţele concentraţiilor de PM10 raportate în zonă nu indică nicio 
îmbunătăţire veritabilă. În ceea ce priveşte gradul de respectare a Directivei 99/30/CE, 
Comisia observă că în Gijón valorile limită de PM10 în materie de protecţia sănătăţii umane au 
fost depăşite în 2005, când au intrat în vigoare valorile limită. Depăşirea valorilor limită de 
PM10 este frecventă în UE şi Comisia le solicită în prezent statelor membre să o informeze în 
legătură cu măsurile luate în vederea îmbunătăţirii situaţiei şi respectării dispoziţiilor 
directivelor privind calitatea aerului. Informaţiile primite de la statele membre îi vor permite 
Comisiei să evalueze mai bine amploarea problemei şi măsurile necesare, fie la nivel 
orizontal, fie în legătură cu anumite locaţii. Comisia intenţionează, de asemenea, să ia măsuri 
proactive pentru a ajuta statele membre să definească măsurile ce vizează remedierea 
situaţiilor.

În ceea ce priveşte emisiile de CO2, instalaţia în cauză ar putea fi acoperită de Directiva 
2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu 
efect de seră4, în cazul în care capacitatea acesteia depăşeşte anumite praguri stabilite în anexa 
                                               
1 JO L 257, 10.10.1996, p. 26-40.
2 JO L 296, 21.11.1996, p. 55.
3 JO L 163, 19.6.1999, p. 41.
4 JO L 275, 25.10.2003, p. 32.
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I a directivei menţionate. Instalaţia trebuie să respecte dispoziţiile Deciziei 2007/589/CE a 
Comisiei de stabilire a orientărilor pentru monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu 
efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului1. În conformitate cu aceste orientări, autorităţile naţionale trebuie să stabilească 
împreună cu operatorul instalaţiei o metodologie de monitorizare specifică şi un plan de 
monitorizare a emisiilor de CO2 ţinând seama de cerinţele detaliate din orientările specifice 
activității din sectorul siderurgic, astfel cum sunt stabilite în anexa VI la Decizia 
2007/589/CE. Până la 31 martie 2008, rapoartele privind emisiile de CO2 au trebuit să fie 
verificate şi revizuite de terţi, fiind aprobate ulterior de autorităţile competente.

Concluzii

S-a stabilit că în zona Gijón valorile limită ale pulberilor în suspensie PM10 au fost depăşite, 
Spania având în momentul de faţă datoria juridică de a lua toate măsurile posibile pentru a 
ajunge la respectarea valorilor limită ale PM10 în materie de calitate a aerului. Cu toate 
acestea, selectarea măsurilor de reducere a zgomotului şi îmbunătăţire a calităţii aerului rămân 
la latitudinea statelor membre în cauză.

4.  Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 19 iunie 2009

Directiva 2002/49/CE cuprinde legislaţia comunitară în materie de evaluare şi gestionare a 
zgomotului ambiental. Directiva nu conţine limite comunitare pentru zgomot, lăsând acest 
statelor membre dreptul de a decide dacă să stabilească valori limită pentru zgomot şi de a lua 
măsuri de reducere a zgomotului. În conformitate cu directiva, statele membre trebuie să 
elaboreze hărţi acustice strategice şi să adopte planuri de acţiune pentru a gestiona zgomotul 
ambiental.

În privinţa aglomeraţiei Gijón, Comisia poate confirma că a primit o hartă acustică pentru zona 
respectivă, astfel cum prevede Directiva 2002/49/CE2. În această privinţă şi alte aspecte legate de 
hărţi acustice, raportul autorităţilor spaniole privind hărţile acustice este evaluat împreună cu 
rapoartele primite de la alte state membre şi nu este încă finalizat. Odată cu finalizarea evaluării, 
orice deficienţe care privesc gradul de respectare de către Spania a dispoziţiilor Directivei 
2002/49/CE pot fi abordate în conformitate cu tratatul.

Hărţile acustice şi planurile de acţiune care au fost elaborate şi transmise Comisiei sunt 
disponibile publicului3, în conformitate cu articolul 9 din Directiva 2002/49/CE.

Comisia poate confirma că instalaţia în cauză are un permis, în conformitate cu Directiva 
2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC)4. Cu toate acestea, 
Spania a primit recent un avertisment final în ceea ce priveşte punerea în aplicare a directivei 
respective. Aceasta nu a înregistrat progrese suficiente în ceea ce priveşte reducerea 
numărului ridicat de instalaţii existente care nu respectă nici acum dispoziţiile directivei. 

                                               
1 JO L 229, 31.8.2007, p. 1.
2 JO L 189, 18.7.2002, p. 12-26
3 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/&vm=detailed&sb=Title
4 JO L 24, 29.1.2008, p. 8.
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În privinţa expunerii la poluare atmosferică excesivă în zonă, Comisia ia act de faptul că, în 
urma ultimului raport oficial din partea autorităţilor spaniole din septembrie 2008, precum şi 
la revizuirea ulterioară a acestuia din aprilie 2009, valoarea limită zilnică de PM10 a fost în 
continuare depăşită în 2007. 

Mai multe state membre, inclusiv Spania, au întâmpinat dificultăţi în a respecta valorile limită 
de PM10 începând cu 2005, când acestea au intrat în vigoare. Noua Directivă 2008/50/CE1

privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa le oferă statelor 
membre posibilitatea de a solicita o derogare de la obligaţia de a aplica aceste valori limită
până în iunie 2011, în anumite condiţii.

Spania a transmis mai multe notificări în 2008 şi 2009, dar acestea nu includeau toate zonele 
unde valorile limită de PM10 sunt depăşite, inclusiv aglomeraţia Gijón. Prin urmare, la 29 
ianuarie 2009, Comisia a lansat procedurile de încălcare a dreptului comunitar pentru 
nerespectarea valorilor limită stabilite de Directiva 2009/30/CE2. Răspunsul trebuia transmis 
până în aprilie 2009 şi va fi analizat în detaliu de Comisie. În cazul în care este transmisă o 
solicitare pentru regiunea Gijón, Comisia are nouă luni la dispoziţie din momentul primirii 
solicitării pentru a evalua dacă condiţiile pentru derogare sunt îndeplinite. Evaluarea solicitării 
îi va permite Comisiei să analizeze în detaliu modalitatea de gestionare a calităţii aerului în 
fiecare dintre zonele pentru care se face solicitarea. Comisia reaminteşte că protecţia mediului 
prin intermediul dreptului penal este reglementată de Directiva 2008/99/CE3. Directiva, care 
urmează a fi transpusă până cel târziu la 26 decembrie 2010, solicită statelor membre să 
transfere în domeniul penal o serie de infracţiuni grave din domeniul protecţiei mediului, care 
să facă obiectul unor sancţiuni penale disuasive, proporţionale şi eficiente. 

Concluzii

Valorile limită ale pulberilor în suspensie PM10 sunt în continuare depăşite în zona Gijón şi 
Spania are, în momentul de faţă, datoria juridică de a lua toate măsurile corespunzătoare 
pentru a ajunge la respectarea valorilor limită ale PM10 în materie de calitate a aerului. I s-a 
transmis o primă scrisoare de avertizare. În plus, Comisia ia în considerare măsuri pentru a 
asigura transmiterea planului de acţiune privind zgomotul până în ianuarie 2009. Cu toate 
acestea, ar trebui să fie responsabilitatea statelor membre în cauză să selecteze măsurile de 
reducere a zgomotului şi de îmbunătăţire a calităţii aerului.

                                               
1 JO L 103, 11.6.2008, p. 1.
2 JO L 103, 29.6.2009, p. 41.
3 Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 

privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal, JO L 328, 6.12.2008, p. 28-37.


