
CM\814292RO.doc PE404.447v03-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiţii

22.4.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0553/2007, adresată de Krystyna Kowalska, de cetăţenie poloneză, 
privind încălcarea de către autorităţile poloneze a Directivei 96/62/CE a 
Consiliului privind evaluarea şi gestionarea calităţii aerului înconjurător şi a 
Directivei 99/30/CE a Consiliului din 22 aprilie 1999 privind valorile limită 
pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot şi oxizii de azot, pulberile în 
suspensie şi plumbul din aerul înconjurător

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara susţine că numeroase persoane din Varşovia sunt expuse concentraţiilor de poluare 
a aerului care depăşesc valorile limită permise, în special la particule în suspensie mai mici de 
10 μ m (PM 10s). În consecinţă aceasta consideră că autorităţile poloneze competente, şi 
anume autorităţile municipale din Varşovia şi autorităţile regionale din Mazowiecki, se fac 
astfel vinovate de încălcarea gravă a Directivei 96/62/CE a Consiliului privind evaluarea şi 
gestionarea calităţii aerului înconjurător şi Directivei 99/30/CE a Consiliului din 22 aprilie 
1999 privind valorile limită pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot şi oxizii de azot, 
pulberile în suspensie şi plumbul din aerul înconjurător, şi solicită intervenţia Parlamentului 
European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 octombrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 07 martie 2007

Petiţionara susţine că concentraţiile de poluare a aerului, în special particulele în suspensie
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PM10, din aglomeraţia Varşovia depăşesc valorile limită admise. Astfel, aceasta consideră că 
autorităţile poloneze competente, adică autorităţile municipale din Varşovia şi autorităţile 
regionale din Mazowiecki, încalcă în mod grav Directiva 96/62/CE a Consiliului privind 
evaluarea şi gestionarea calităţii aerului înconjurător1 şi Directiva 1999/30/CE a Consiliului 
privind valorile limită pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot şi oxizii de azot, pulberile în 
suspensie şi plumbul din aerul înconjurător2 şi solicită Parlamentului European să intervină.

Dispoziţiile generale privind evaluarea şi gestionarea calităţii aerului înconjurător sunt 
stipulate în Directiva-cadru 96/62/EC, în timp ce dispoziţiile specifice privind anumiţi 
poluanţi inclusiv PM10, sunt stipulate în prima directivă derivată, 1999/30/CE. Conform 
acesteia din urmă directive, valorile limită pentru PM10 au devenit obligatorii la 1 ianuarie 
2005.

Comisia a primit date oficiale de evaluare din partea Poloniei şi s-a luat deja act de depăşirea 
valorii PM10 în Varşovia. Nu există modificări majore în valoarea depăşirii limitelor şi 
nivelurile medii pentru 2005 şi 2006. Autorităţile poloneze au pregătit un plan de ameliorare a 
calităţii aerului pe care l-au comunicat Comisiei. Autorităţile competente din statele membre 
sunt cele care trebuie să decidă ce măsuri trebuie incluse în acest plan. În conformitate cu 
articolul 8 şi articolul 11 din Directiva 96/62/CE, Comisia este informată cu privire la punerea 
în aplicare a planurilor şi programelor şi examinează în mod regulat progresul făcut. Comisia 
nu are însă competenţa de a solicita măsuri specifice de reducere a poluării în cadrul acestor 
planuri.

În ceea ce priveşte nerespectarea valorilor limită privind PM10, Comisia a solicitat statelor 
membre în cauză în octombrie anul trecut să furnizeze informaţii mai multe şi mai detaliate cu 
privire la măsurile pe care trebuie să le ia statele membre pentru a respecta aceste valori. 
Evaluarea tehnică a răspunsurilor la aceste scrisori este în desfăşurare, inclusiv răspunsul din 
partea Poloniei primit la 17 ianuarie anul curent. În baza acestei analize, Comisia va decide 
măsurile ulterioare care trebuie luate. În această decizie se va lua în considerare, de asemenea, 
noua directivă privind calitatea aerului ambiental şi un aer mai curat pentru Europa votată de 
către Parlamentul European în decembrie 2007.

Concluzii

Autorităţile competente din statele membre sunt cele care trebuie să decidă ce măsuri trebuie 
aplicate pentru a reduce poluarea aerului atunci când acest lucru este necesar. Comisia 
verifică în mod regulat punerea în aplicare a planurilor şi programelor, examinând progresul 
făcut şi tendinţele în poluarea aerului.

În ceea ce priveşte valorile limită stipulate prin Directiva 1999/30/CE, Comisia observă că în 
Varşovia valorile limită pentru PM10 au fost depăşite în 2005 şi 2006. Comisia evaluează în 
prezent informaţiile furnizate de Polonia cu privire la depăşirea valorilor PM10. În temeiul 
acestor evaluări şi a dispoziţiilor noii directive privind calitatea aerului, Comisia va decide 
asupra măsurilor adecvate.

                                               
1 JO L 296, 21.11.96, p. 55.
2 JO L 163, 29.06.99, p. 41.
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4. Răspunsul Comisiei, primit la 24 aprilie 2009

Raportul anual pe 2007 privind calitatea aerului, prezentat de autorităţile poloneze în 
septembrie 2008, a confirmat faptul că valorile limită zilnice şi anuale pentru PM10 au 
continuat să fie depăşite în zona pentru evaluarea calităţii aerului care acoperă aglomeraţia 
Varşovia. În plus, concentraţiile de NO2 depăşesc valoarea limită anuală de 40 micrograme/m3

cu 50%. Acest fapt face foarte puţin probabilă atingerea valorii limită atunci când aceasta 
intră în vigoare în 2010. 

Mai multe state membre, inclusiv Polonia, au întâmpinat dificultăţi în a se conforma valorilor 
limită pentru PM10 începând cu 2005, an în care au intrat în vigoare normele privind valorile 
limită respective. Noua Directivă 2008/50/CE1 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer 
mai curat pentru Europa oferă statelor membre posibilitatea de a notifica o scutire de la 
obligaţia aplicării acestor valori limită până în iunie 2011, sub rezerva respectării anumitor 
cerinţe. O posibilitate similară este de asemenea prevăzută pentru NO2 şi benzen. Aplicarea 
valorilor limită în cazul substanţelor poluante respective poate fi amânată cu o perioadă 
maximă de cinci ani, până în 2015. 

Polonia a prezentat o notificare la 12 noiembrie 2008 referitoare la mai multe zone pentru 
evaluarea calităţii aerului în care s-au înregistrat valori limită depăşite pentru PM10. 
Aglomeraţia Varşovia este inclusă în notificare, iar Comisia evaluează în prezent cererea de a 
dispune de mai mult timp pentru a se conforma valorilor limită atât pentru PM10, cât şi pentru 
NO2. Comisia are la dispoziţie nouă luni de la primirea notificării pentru a analiza dacă se 
îndeplinesc condiţiile pentru derogare. În acest termen, Comisia intenţionează să decidă dacă 
ridică sau nu obiecţii cu privire la derogarea notificată. Evaluarea notificării va permite 
Comisiei să analizeze în profunzime modul în care este gestionată problema calităţii aerului în 
fiecare zonă notificată. 

Comisia reaminteşte că protecţia mediul prin intermediul dreptului penal este reglementată de 
Directiva 2008/99CE2. Directiva, care urmează să fie transpusă până la 26 decembrie 2010 cel 
târziu, impune statelor membre să interzică o serie de infracţiuni de mediu şi să le supună 
unor sancţiuni penale eficace, descurajatoare şi proporţionate. Cu toate că această directivă ar 
acoperi omisiunea de a acţiona, precum şi infracţiunile confirmate, ea nu se adresează, de 
fapt, autorităţilor publice ci, mai direct, persoanelor juridice răspunzătoare pentru infracţiunile
respective.

5. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

În comunicarea sa iniţială, Comisia a indicat faptul că depăşirea valorii limite pentru PM10 a fost 

                                               
1 JO L 152, 11.6.2008, p. 1
2 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
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identificată şi Comisia evalua planul de calitate a aerului pentru aglomeraţia Varşovia.

Niveluri ridicate de concentrare a PM10 sunt raportate în continuare în aglomerarea Varşovia, 
acestea depăşind în mod semnificativ valoarea limită zilnică şi anuală pentru PM10 chiar şi în 
2008, ultimul an raportat oficial. 

Comisia a înregistrat în mod oficial depăşiri în iunie 2008 şi a iniţiat o procedură de încălcare
a dreptului comunitar în legătură cu depăşirile de PM10, trimiţând prima scrisoare de 
avertizare Poloniei în ianuarie 2009. Polonia a comunicat planurile de calitate a aerului pentru 
mai multe zone, inclusiv aglomeraţia Varşovia, în conformitate cu articolul 22 din noua 
Directivă 2008/50/CE1 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru 
Europa, pentru a câştiga timp suplimentar până în iunie 2011 cu scopul de a se conforma
valorilor limită pentru PM10. Comisia a evaluat aceste planuri şi a emis decizia sa la data de 
11 decembrie 20092. În această decizie, Comisia a obiectat faţă de aplicarea articolului 22 în 
aglomeraţia Varşovia, întrucât autorităţile poloneze nu au justificat suficient motivele pentru 
care nu pot să respecte limitele impuse încă din anul 2005, inclusiv o descriere adecvată a 
factorilor externi cărora le poate fi atribuită depăşirea. În plus, termenul pentru luarea 
măsurilor de reducere identificate în planul de calitate a aerului era stabilit în aşa fel încât nu a 
fost demonstrată respectarea limitelor impuse până în iunie 2010, ultima dată la care acest 
lucru ar fi trebuit să fie realizat. 

În prezent, Comisia pregăteşte măsurile ulterioare pentru procedura de încălcare a dreptului 
comunitar împotriva Poloniei referitoare la depăşirea valorilor limită de PM10, în aglomeraţia 
Varşovia, precum şi alte zone de calitate a aerului unde s-au înregistrat depăşiri şi pentru care 
s-au ridicat obiecţii. 

De asemenea, Comisia joacă un rol proactiv în sprijinirea statelor membre în vederea 
identificării celor mai eficiente măsuri de reducere, prin promovarea de schimburi de 
informaţii între statele membre şi organizarea de seminarii privind gestionarea calităţii 
aerului, cum ar fi cel din aprilie 2010 care s-a concentrat asupra gestionării dioxidului de azot, 
un alt poluant problematic din aglomeraţia Varşovia. 

Concluzii

Comisia pregăteşte măsuri ulterioare pentru procedura de încălcare a dreptului comunitar 
împotriva Poloniei, pentru a o obliga pe aceasta să respecte valorilor limită de PM1, şi 
monitorizează îndeaproape evoluţia nivelurilor concentraţiilor din zonă.

                                               
1 JO L 152, 11.6.2008, p. 1-44
2 Notificarea şi decizia sunt disponibile la adresa 
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm


