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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1708/2008, adresată de Brigitte Dahlbender, de cetăţenie germană, 
în numele „Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland” (Asociaţia 
germană pentru protejarea mediului şi a naturii) şi a 97 de cosemnatari, 
privind nerespectarea legislaţiei UE referitoare la calitatea aerului în cadrul 
legislaţiei germane de mediu

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara face referire la situaţia nesatisfăcătoare a calităţii aerului din Karlsruhe, unde 
autorităţile competente au autorizat construirea unei centrale electrice pe bază de cărbune. 
Petiţionara subliniază faptul că în Karlsruhe situaţia calităţii aerului este extrem de critică şi 
consideră că autorizarea acestei construcţii nu respectă spiritul şi litera Directivei 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 înconjurător, şi nici Directiva 2008/50/CE privind 
calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa. Petiţionara subliniază faptul 
că autorizaţia a fost acordată în temeiul actualelor dispoziţii germane privind mediul şi, prin 
urmare, solicită Parlamentului European să verifice dacă dispoziţiile directivelor mai sus 
menţionate au fost puse în aplicare în mod corespunzător în legislaţia germană.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în 
conformitate cu articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Comentariile Comisiei asupra petiţiei

Directiva 1999/30/CE stabileşte valori-limită în aerul înconjurător pentru cinci poluanţi.
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Aceste valori-limită au fost confirmate şi în Directiva 2008/50/CE, care va înlocui Directiva 
1999/30/CE începând cu iunie 2010. În temeiul Directivei 1999/30/CE, statele membre 
trebuie să se asigure că aceste valori sunt respectate pe întreg teritoriul lor. Calitatea aerului 
înconjurător este măsurată de către autorităţile competente în mai multe puncte din Karlsruhe 
şi în apropierea oraşului. De asemenea, autorităţile trebuie să informeze publicul în acest sens, 
furnizând informaţii actualizate provizorii, precum şi prin publicarea unor rapoarte anuale 
conţinând date validate privind calitatea aerului. Rapoartele anuale sunt ulterior transmise 
Comisiei, care evaluează conformitatea cu normele stabilite în legislaţia comunitară. 

În cazul zonei DEZCXX0005A (Ballungsraum Karlsruhe), în care este situată centrala 
electrică menţionată, nu s-au raportat în 2007 depăşiri ale valorilor-limită pentru pulberile în 
suspensie (PM10), dioxid de sulf (SO2) sau plumb. Totuşi, evaluarea din 2007 a indicat că s-
au depăşit valoarea-limită plus marja de toleranţă în cazul dioxidului de azot (NO2). Valorile-
limită pentru NO2 se vor aplica doar de la 1 ianuarie 2010, dar depăşirea marjei de toleranţă 
anterior acestei date atrage după sine obligaţia de a lua măsuri pentru a se asigura că aceste 
valori pot fi respectate din 2010. Comisia ia act de faptul că, în 2006, s-a adoptat un plan 
privind calitatea aerului pentru zona în cauză. 

În temeiul Directivei 2008/50/CE, statele membre au posibilitatea de a notifica prorogarea 
termenelor stabilite pentru respectarea valorilor-limită pentru NO2 până cel mult în 2015, 
dacă este clar că acestea nu pot fi respectate până la data stabilită şi dacă se întrunesc 
condiţiile stabilite la articolul 22 din Directiva 2008/50/CE. Statele membre trebuie să 
demonstreze, inter alia, că s-au depus eforturi pentru a se respecta valorile stabilite până la 
termenul-limită iniţial, adică 2010. 

În temeiul Directivei 1999/30/CE şi al Directivei 2008/50/CE care îi succede, autorităţile 
naţionale deţin competenţa de a se asigura că se iau măsuri pentru a menţine nivelul 
concentraţiei sub valorile-limită. Prin urmare, este de aşteptat ca în cazul creşterii emisiilor 
datorită construcţiei şi funcţionării unei noi centrale electrice care ar putea compromite 
respectarea valorilor-limită, acest lucru să fie compensat în mod adecvat prin acţiuni relevante 
de reducere a poluării. Amenajarea teritoriului este, de asemenea, de competenţa statelor 
membre şi trebuie menţionat faptul că legislaţia privind calitatea aerului nu se referă la 
autorizarea centralelor electrice sau a altor instalaţii industriale. 

Directiva 85/337/CEE1 a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului (cunoscută ca Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului 
sau „Directiva EIA”) prevede că proiectele de amenajare şi construcţie a anumitor instalaţii, 
cum ar fi centralele electrice, trebuie să facă obiectul unei evaluări a impactului asupra 
mediului. În momentul efectuării EIA trebuie identificate şi evaluate posibilele efecte asupra 
mediului ale proiectului şi trebuie propuse măsuri pentru a evita, reduce şi, dacă este posibil, 
remedia efectele negative majore. În cadrul procedurii EIA trebuie consultat publicul, iar 
decizia finală de a acorda sau refuza autorizarea trebuie să ţină seama de rezultatele EIA şi ale 
consultării publice. Conform petiţiei, ar fi avut loc o evaluare a impactului şi publicul ar fi 
fost consultat în conformitate cu dispoziţiile Directivei 85/337/CE. Prin urmare, în această 
etapă nu se constată nicio încălcare a directivei menţionate în acest caz, petiţionarul fiind 
invitat să furnizeze informaţii suplimentare care pot să ateste contrariul.  
                                               
1 JO L 175, 5.7.1985
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Funcţionarea instalaţii mari de ardere noi, cu o putere termică instalată de 50 MW, intră şi ea 
sub incidenţa Directivei 2008/1/CE1 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării 
(Directiva PCIP), precum şi a Directivei 2001/80/CE2 privind limitarea emisiilor în atmosferă 
a anumitor poluanţi provenind de la instalaţii de ardere de dimensiuni mari (Directiva LCP). 
Instalaţiile trebuie să deţină o autorizaţie integrată eliberată în conformitate cu dispoziţiile 
Directivei PCIP şi să respecte limitele emisiilor stabilite în Directiva LCP. 

Directivele PCIP şi LCP nu conţin dispoziţii referitoare la limitele emisiilor de CO2, deoarece 
instalaţia, odată pusă în funcţiune, va face obiectul sistemului de comercializare a drepturilor 
de emisie (EU ETS), instituit prin Directiva 2003/87/CE3. În temeiul EU ETS, instalaţiile vor 
trebui să monitorizeze şi să raporteze emisiile de CO2, precum şi să tranzacţioneze cotele de 
emisie pentru acoperirea acestora. În cazul în care instalaţia necesită cote suplimentare, în 
afara celor atribuite în mod gratuit în temeiul directivei, aceasta va trebui să le achiziţioneze 
prin licitaţie sau de pe piaţa carbonului. 

Concluzii 

Pe baza informaţiilor disponibile, Comisia nu constată nicio încălcare a legislaţiei comunitare 
privind calitatea aerului. Deşi noua centrală electrică ar putea creşte gradul de poluare, 
producând efecte negative asupra sănătăţii umane şi a mediului, sarcina de a evalua orice 
efecte negative potenţiale şi de a iniţia măsuri adecvate pentru diminuarea acestora revine 
autorităţilor naţionale. 

Comisia va continua să monitorizeze punerea în aplicare a legislaţiei comunitare privind 
calitatea aerului în zona în cauză. Este vizată în special depăşirea prevăzută a valorilor-limită 
de NO2 în 2010 în aglomerarea Karlsruhe. 

Pe baza informaţiilor disponibile, Comisia nu constată nicio încălcare a EIA sau a 
Directivelor PCIP/LCP. Totuşi, în cazul în care petiţionarul va transmite Parlamentului orice 
alte informaţii care să ateste o încălcare a legislaţiei comunitare, Comisia va continua 
investigaţiile.  

4. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

De la începutul anului, Comisia a primit informaţii suplimentare referitoare la prezenta petiţie.  
Comisia a examinat documentaţia aferentă, însă nici cu acea ocazie nu a putut stabili nicio 
încălcare a legislaţiei de mediu a UE.

                                               
1 JO L 24, 29.1.2008
2 JO L 301, 27.1.2001
3 JO L 275, 25.10.2003


