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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1668/2008, adresată de Rudolf Brockmann, de cetăţenie germană, 
privind poluarea aerului provocată de focuri în aer liber de origine agricolă în 
Spania

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul petrece adesea perioade mai lungi de timp în Spania. Primăvara şi toamna, 
agricultorii de acolo ard, după părerea sa, nu numai deşeuri organice pe câmpurile lor, ci şi 
PVC şi plastic, degajându-se astfel substanţe nocive şi cancerigene în aer. Conform 
petiţionarului, arderea în aer liber a substanţelor menţionate este interzisă în Germania. 
Petiţionarul doreşte să ştie dacă se poate pune capăt acestei practici în Spania.

2. Admisibilitate

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

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

UE nu reglementează focurile în aer liber. Aceasta este de competenţa statelor membre care 
adesea deleagă mai departe această responsabilitate regiunilor sau oraşelor. Există cel puţin 
câteva reglementări în toate statele membre; totuşi, acestea variază mult în ceea ce priveşte 
restricţiile specifice şi aplicarea lor în timp şi spaţiu. Există apoi problema executării legii,
ceea ce este dificil; se estimează că în majoritatea statelor membre (inclusiv în Germania) unii 
oameni nu respectă aceste reglementări şi că, ocazional, ard materiale interzise în mod 
explicit, cum ar fi deşeuri din plastic.

Legislaţia UE stabileşte limite pentru calitatea aerului ambiental şi valori-ţintă pentru un 
număr de 12 substanţe poluante, care trebuie respectate pe întreg teritoriul Uniunii. Cea mai 
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relevantă în acest caz ar fi valoarea-limită zilnică a PM10 prevăzută în Directiva 1999/30/CE1

şi preluată de Directiva 2008/50/CE2 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat 
pentru Europa.

Statele membre se vor asigura că evaluarea calităţii aerului ambiental se desfăşoară pe întreg 
teritoriul şi că informaţiile privind nivelul concentraţiilor sunt puse la dispoziţia Comisiei
pentru a putea fi comparate cu valorile-limită pentru particule prevăzute în directive. În acest 
scop, se utilizează raportarea efectuată în temeiul Deciziei 2004/461/CE3. Rezultatul evaluării 
acestor rapoarte este disponibil pe site-ul internet al Comisiei4.

În plus, autorităţile de la nivel naţional sunt responsabile de punerea la dispoziţia publicului a 
unor informaţii la zi cu privire la nivelurile de concentraţii ale poluanţilor reglementaţi. 
Pagina de internet relevantă pentru regiunea Valencia în care petiţionarul locuieşte adesea 
este:

http://www.cma.gva.es/cidam/emedio/atmosfera/index.htm

Pe aceeaşi pagină de internet poate fi găsită legislaţia relevantă ce include şi reglementări 
locale.

Pilar de la Horadada se află în zona de calitate a aerului ES1013 „Segura-Vinolopo, Area 
Costera” pentru care autorităţile spaniole au declarat, în ultimul raport oficial pentru 2007, o 
depăşire a valorii-limită zilnice pentru PM10. Contribuţia focurilor în aer liber nu este 
cunoscută. Comisia a lansat procedura de încălcare a legislaţiei comunitare împotriva Spaniei 
pentru depăşirea valorilor-limită pentru PM10 în ianuarie 2009. Deşi, pentru alte zone, Spania 
a solicitat prorogarea termenelor prevăzută la articolul 22 din Directiva 2008/50/CE, zona mai 
sus-menţionată nu a fost inclusă în notificare.

Concluzii

Având în vedere aceste elemente şi informaţiile comunicate de către petiţionar, nu reiese 
faptul că legislaţia comunitară este încălcată. Reglementarea activităţii specifice a arderilor în 
aer liber, la care se referă petiţionarul, este de competenţa autorităţilor naţionale. Cu privire la 
depăşirea valorilor-limită de calitate a aerului pentru PM10, Comisia este deja informată şi a 
lansat proceduri de încălcare a legislaţiei comunitare împotriva Spaniei în ianuarie 2009. 
Comisia analizează în prezent răspunsul dat de către autorităţile spaniole. De asemenea, 
Comisia continuă să monitorizeze nivelurile de concentraţie raportate în regiune şi va 
reacţiona în mod corespunzător dacă vor fi depăşite şi alte standarde UE, cum ar fi cel pentru 
concentraţia de dioxid de amoniu (care va intra în vigoare în 2010). 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.
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