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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiţii

1.9.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1659/2008, adresată de Dieter Zissner, de cetăţenie germană, în numele 
B1, B9, B39, A61 Pamina 39700 Mitg., privind riscurile reprezentate pentru 
sănătate de poluarea fonică şi cu particule fine pe B9, B39 şi A6 în Germania

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul reclamă poluarea fonică şi cu particule fine generată de intensitatea în creştere a 
circulaţiei camioanelor pe autostrada B9, de-a lungul căreia se află locuinţa sa. B9 este 
folosită ca rută ocolitoare, ca urmare a perceperii de taxe pentru folosirea altor drumuri. O 
serie de măsuri ale primăriei nu au avut niciun efect şi/sau nu au fost respectate. În opinia 
petiţionarului, conform reglementărilor europene, populaţia trebuie să fie consultată la 
întocmirea unui plan privind combaterea poluării fonice. Consultarea care a avut loc a fost o 
farsă, consideră petiţionarul. Din planuri ar reieşi faptul că pe o stradă dintr-o aglomerare 
urbană ar circula 500 000 de vehicule pe lună, iar pe autostrada cu patru benzi B9, doar 
52 000. Petiţionarul este de părere că s-au manipulat cifrele pentru ca normele de poluare 
fonică şi cu particule fine să nu fie depăşite pe B9, astfel încât să nu fie necesară adoptarea de 
măsuri costisitoare pentru combaterea zgomotului. Petiţionarul consideră că acest lucru este în 
detrimentul sănătăţii riveranilor. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Hotărârile specifice privind costurile de infrastructură pentru vehiculele de mare tonaj sunt de 
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competenţa autorităţilor naţionale şi nu contravin legislaţiei UE dacă sunt în concordanţă cu 
Directiva 1999/62/CE „Eurovigneta”1. Nu există nicio dovadă a vreunei astfel de încălcări în 
zona în discuţie.

Poluarea fonică

Directiva 2002/49/CE2 reprezintă legislaţia comunitară în ceea ce priveşte evaluarea şi 
gestionarea zgomotului ambiental. Această directivă lasă la discreţia statelor membre 
hotărârea de a limita valorile pentru zgomot şi în ceea ce priveşte celelalte măsuri menite să 
reducă zgomotul. În conformitate cu această directivă, statele membre trebuie să întocmească 
hărţi acustice strategice şi planuri de acţiune care vizează gestionarea zgomotului ambiental.
Hărţile acustice strategice trebuia să fie elaborate înainte de 30 iunie 2007, iar planurile de 
acţiune corespunzătoare trebuia să fie adoptate, după consultarea şi participarea publicului,
înainte de 18 iulie 2008.

În acest sens şi în ceea ce priveşte hărţile acustice, raportul autorităţilor germane privind
hărţile acustice este în curs de evaluare, împreună cu rapoartele celorlalte state membre. De 
îndată ce această evaluare va fi finalizată, orice deficienţe în ceea ce priveşte respectarea de 
către Germania a dispoziţiilor Directivei 2002/49/CE vor putea fi analizate în conformitate cu 
Tratatul. 

În ceea ce priveşte participarea publicului, Germania a informat Comisia Europeană că hărţile 
acustice au fost diseminate3 şi puse la dispoziţia publicului în conformitate cu articolul 9 din
Directiva 2002/49/CE.

Pregătirea planului de acţiune este în curs de desfăşurare. Cu toate acestea, trebuie subliniat 
faptul că măsurile prevăzute în planul de acţiune sunt la discreţia autorităţii naţionale 
competente. 

Poluarea aerului 

Statele membre se asigură că evaluarea calităţii aerului înconjurător este realizată pe întreg 
teritoriul şi că informaţiile cu privire la nivelurile de concentrare sunt puse la dispoziţia 
Comisiei astfel încât să se poate face o comparaţie cu valorile-limită pentru particule stabilite 
de Directiva 1999/30/CE4 şi preluate de noua Directivă 2008/50/CE5 privind calitatea aerului 
înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa. În acest scop, este folosită raportarea în 
conformitate cu Decizia 2004/461/CE6. Rezultatul evaluării acestor rapoarte sunt disponibile 
pe site-ul internet al Comisiei7.

Potrivit informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile germane, nu există staţii de monitorizare 
de lângă drumul B9, dar există mai multe amplasate fie în locaţii de fond urbane din oraşele 

                                               
1 JO L 187, 20.7.1999, modificată prin Directivele 2006/38/CE şi 2006/103/CE.
2 JO L 189, 18.7.2002, p. 12-25.
3 http://www.laermkartierung.rlp.de/
4 JO L 163, 29.6.1999.
5 JO L 152, 11.6.2008.
6 OJ L 156, 30.4.2004 
7 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/reporting.htm



CM\789453RO.doc 3/3 PE428.058v01-00

RO

vecine, fie în zone cu trafic rutier pe alte drumuri din apropiere. Staţia de monitorizare din 
Speyer indică niveluri ridicate de concentrare a PM10, apropiate de valoarea-limită, însă 
niciuna din staţiile de monitorizare nu a raportat, de fapt, o depăşire în 2007. În cel mai recent 
raport anual disponibil pentru anul de raportare 2007, autorităţile germane nu au indicat nicio 
depăşire a valorilor-limită de pulberi în suspensie PM10 sau de dioxid de azot în zona de 
DEZKXX0008S Oberrheingraben prin care trece drumul B9. 

Concluzii

Având în vedere aceste elemente şi informaţiile comunicate de către petiţionar, nu reiese 
faptul că legislaţia comunitară este încălcată. Comisia nu dispune în prezent de date oficiale 
care ar putea indica o depăşire a oricărei valori-limită de-a lungul B9. Evaluarea rapoartelor 
privind hărţile acustice prezentate de statele membre în conformitate cu articolul 10 alineatul 
(2) din Directiva 2002/49/CE este încă în curs de desfăşurare. În cazul în care finalizarea 
evaluării va arăta că sunt necesare investigaţii suplimentare în ceea ce priveşte calitatea 
aerului şi zgomotul de-a lungul B9 sau că nu au fost îndeplinite condiţiile prevăzute de 
legislaţia UE, pot fi luate măsuri corespunzătoare. De asemenea, Comisia continuă să 
monitorizeze nivelurile de concentraţie raportate în regiune şi poate reacţiona corespunzător 
în cazul în care vor fi depăşite standardele UE. Cetăţenii beneficiază, de asemenea, de drepturi
individuale în faţa instanţelor naţionale de a solicita respectarea valorilor-limită ale UE şi 
elaborarea şi punerea în aplicare a unor planuri de acţiune pe termen scurt în cazul unui risc 
de depăşire în zona lor. 


