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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

2.9.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1860/2008 adresată de Ken Gregory și Susan Newbold, de 
cetățenie britanică, în numele rezidenților de pe Branton Hill Lane, Aldridge, 
Walsal, Regatul Unit, privind traficul excesiv de vehicule grele de pe Branton 
Hill Lane

1. Rezumatul petiției

Petiționarii consideră că traficul excesiv de vehicule grele pentru transportul de mărfuri de pe 
Branton Hill Lane, o stradă îngustă, nepotrivită acestui scop, constituie o încălcare a 
standardelor europene de sănătate, siguranță, mediu și poluare atmosferică și a normelor 
europene privind nivelurile maxime de zgomot.  Petiționarii indică faptul că strada este 
utilizată de mai mult de 200 de camioane pe zi, ceea ce provoacă poluare și niveluri înalte de 
zgomot și își exprimă îngrijorarea cu privire la impactul rezultat asupra sănătății rezidenților 
locali. Prin urmare, aceștia solicită o investigație din partea Parlamentului European. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 aprilie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Poluarea fonică

Directiva 2002/49/CE1 conține legislație comunitară privind evaluarea și gestionarea 
zgomotului în mediul înconjurător.  Această directivă lasă la latitudinea statelor membre
decizia privind valorile limită pentru zgomot și celelalte măsuri care vizează reducerea 
                                               
1 Agenda L 189, 18.7.2002, p. 12-25
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zgomotului. În conformitate cu directiva, statele membre trebuie să elaboreze hărți acustice 
strategice și planuri de acțiune care să aibă drept scop gestionarea zgomotului ambiental. 
Hărțile acustice strategice trebuiau să fie întocmite înainte de 30 iunie 2007, în timp ce 
planurile de acțiune corespunzătoare trebuiau să fie adoptate înainte de 18 iulie 2008, după 
consultarea și participarea publicului. 

Evaluarea raportului privind hărțile acustice trimis de autoritățile britanice se află în curs, 
alături de rapoartele din partea celorlalte state membre, și încă nu a fost finalizată. O dată cu 
finalizarea acestei evaluări, orice deficiență în ceea ce privește respectarea de către Regatul 
Unit a dispozițiilor Directivei 2002/49/CE poate fi investigată în conformitate cu tratatul.

Hărțile acustice și planurile de acțiune care au fost întocmite și trimise Comisiei sunt puse la 
dispoziția publicului1 în conformitate cu articolul 9 din Directiva 2002/49/CE. 

Poluarea atmosferică

Pe baza informațiilor furnizate, nu s-a putut stabili cu precizie dacă strada în cauză aparține de 
fapt aglomerării urbane „West Midlands Urban Area” sau zonei de menținere a calității 
aerului „West Midlands”, întrucât se află în zona de graniță. Potrivit informațiilor oficiale 
furnizate de autoritățile britanice, aglomerarea urbană „West Midlands Urban Area” depășește 
valoarea limită zilnică de PM10 stabilită de Directiva 1999/30/CE2 și preluată de noua 
Directivă 2008/50/CE3 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru 
Europa. Cu toate acestea, analiza spațială mai detaliată privind valorile excesive, care a fost 
efectuată pentru a aduce informații auxiliare în ceea ce privește aplicarea articolului 22 din 
Directiva 2008/50/CE de către Regatul Unit4, estimează că valorile nu sunt depășite în zona 
Branton Hill Lane aflată în cauză. Zona de menținere a calității aerului West Midlands nu 
raportează depășiri ale pulberilor în suspensie PM10. Totuși, ambele zone raportează 
concentrații foarte ridicate de dioxid de azot NO2 care fac improbabilă respectarea valorii 
limită anuale de NO2 în 2010. Prin urmare, autoritățile britanice au început să pună în aplicare 
o serie de măsuri în vederea reducerii concentrațiilor de PM10 și NO2 în ambele zone. În 
prezent, Comisia analizează caracterul adecvat al acestor măsuri în aglomerarea urbană „West 
Midland Urban Area” în cadrul evaluării privind prelungirea termenului pentru PM10 în 
conformitate cu articolul 22. Regatului Unit i s-a trimis o scrisoare de punere în întârziere în 
ianuarie 2009 pentru depășirea valorilor limită pentru PM10.  Măsuri suplimentare de 
constrângere vor fi luate în considerare atunci când Comisia își va încheia evaluarea. 

În cazul în care nu se va ridica nicio obiecție cu privire la aplicarea articolului 22 de către 
aglomerarea urbană „West Midlands Urban Area”, zona va avea un răgaz suplimentar până în 
iunie 2011 pentru a respecta valorile limită pentru PM10. În această perioadă, autoritățile 
britanice vor trebui să se asigure că nivelurile concentrațiilor rămân sub valoarea limită la care 
se adaugă nivelurile marjelor de toleranță5. De asemenea, autoritățile britanice au anunțat 

                                               
1 http://cdr.eionet.europa.eu/ ; http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library
2 JO L 163, 29.6.1999
3 JO L 152, 11.6.2008
4 Infornații privind prelungirea termenului și notificarea Regatului Unit sunt disponibile la adresa 
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm
5 Valoarea-limită zilnică pentru PM10: cel mult 35 de zile în care se depășește pragul de 50 micrograme/m3. Cu 
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elaborarea unor planuri privind aplicarea articolului 22 pentru NO2. Amânarea aplicării 
valorilor limită se poate face până cel târziu la 1 ianuarie 20151. Comisia încă nu a primit 
notificarea privind NO2.

Statele membre decid care sunt măsurile ce trebuie definite și puse în aplicare în cadrul 
planurilor privind calitatea aerului.  
Directivele privind calitatea aerului nu impun adoptarea unor măsuri specifice, însă valorile 
limită trebuie să fie respectate pe întreg teritoriul. Cetățenii au dreptul de a se adresa 
instanțelor naționale pentru a solicita respectarea valorilor limită și adoptarea unor măsuri pe 
termen scurt, atunci când există riscul depășirii valorii limită2, pentru a reduce riscul sau 
durata depășirii. 

Măsurile de reducere a valorilor includ adeseori condiții și restricții specifice de trafic 
(inclusiv inspecțiile) pentru operatorii industriali pentru a reduce emisiile și a asigura astfel 
respectarea valorii limită într-o anumită zonă/pe căile rutiere. Comisia analizează în prezent 
notificarea privind PM10 transmisă de Regatul Unit. În timp ce pentru zona vizată de petiție 
există o serie de măsuri prezentate, un prim studiu nu a identificat nicio măsură locală direct 
legată de Branton Hill Lane sau de fabrica Bliss Sand & Gravel.

Concluzii 

Având în vedere cele de mai sus, Comisia va continua să monitorizeze situația în această zonă 
din West Midlands și va lua măsurile corespunzătoare.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

În răspunsul său inițial, Comisia a indicat faptul că hărțile acustice se aflau încă în lucru și că 
se efectuase examinarea calității aerului, în urma notificării autorităților britanice de punere în 
aplicare a articolului 22 din Directiva 2008/50/CE3 pentru zona urbană „West Midlands”, din 
cauza depășirii valorii-limită zilnice pentru PM10. 

Poluarea fonică

Având în vedere că numără circa 17 000 de locuitori, Aldridge nu intră în domeniul de 
aplicare a directivei în ceea ce privește elaborarea hărților acustice. Aglomerările cu peste 250 
000 de locuitori ar fi trebuit cartografiate în 2007. 

Dat fiind faptul că datele privind traficul indică în jur de 200 de camioane pe zi, acesta este cu 
mult sub pragul prevăzut de directivă. (3 milioane/an). 

În lumina celor enunțate anterior, poluarea fonică la care se referă cazul Aldrige iese din 
competența UE. Această chestiune ține de legislația națională. 

                                                                                                                                                  
marja de toleranță: cel mult 35 de zile în care se depășește pragul de 75 micrograme/ m3.
1 Valoarea-limită anuală pentru NO2: 40 micrograme/m3. Cu marja de toleranță: 60 micrograme/m3.
2 Curtea Europeană de Justiție; C237/07 Janecek vs Bayern
3 JO L 152 11.6.2008, p.1-44
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Poluarea atmosferică

Conform ultimului raport oficial cu privire la concentrațiile calității aerului înconjurător în 
Regatul Unit, depus pentru anul de raportare 2008, nici aglomerarea „West Midlands Urban 
Area” și nici zona de menținere a calității aerului „West Midlands” nu raportează depășirea 
valorii-limită zilnice sau anuale pentru PM10, așa cum aceasta a fost stabilită de către 
Directiva 1999/30/CE1 și preluată de noua Directivă 2008/50/CE privind calitatea aerului 
înconjurător și un aer mai curat pentru Europa. Prin urmare, Comisia a obiectat împotriva 
cererii Regatului Unit de acordare a unei prelungiri a termenului limită până la care trebuie 
respectate valorile-limită pentru PM10 prevăzute de articolul 22 din Directiva 2008/50/CE 
pentru zona „West Midlands Urban Area” la 11 decembrie 20082. 

Regatului Unit i se solicită să respecte în continuare, în viitor, această valoare-limită în cele 
două zone de menținere a calității aerului. În caz contrar, Comisia va analiza care sunt pașii 
necesari pentru a asigura respectarea, inclusiv declanșarea procedurii de încălcare a dreptului 
comunitar. În momentul de față, o asemenea procedură este în desfășurare în ceea ce privește 
zona „Greater London Urban Area”.

Gestionarea deșeurilor

Din informațiile furnizate de către petiționar, reiese că extinderea carierei și a centrului de 
reciclare necesită eliberarea unei noi autorizații. În acest caz, articolul 23 din Directiva 
2008/98/CE privind deșeurile3, stipulează următoarele: 

„1. Statele membre impun tuturor unităților sau întreprinderilor care intenționează să 
desfășoare activități de tratare a deșeurilor să obțină o autorizație din partea autorității 
competente. În autorizație se precizează cel puțin următoarele:
(a) tipurile și cantitățile de deșeuri care pot fi tratate;
(b) pentru fiecare tip de operațiune permisă, cerințele tehnice și de orice altă natură aplicabile 
amplasamentului în cauză;
(c) măsurile de siguranță și de prevenire care trebuie luate;
(d) metoda care trebuie aplicată pentru fiecare tip de operațiune;
(e) monitorizarea și controlul operațiunilor, după caz;
(f) măsurile de închidere și de întreținere ulterioară, după caz.
2. Autorizațiile se pot elibera pentru o perioadă determinată și se pot reînnoi.
3. În cazul în care autoritatea competentă consideră că metoda de tratare propusă nu este 
acceptabilă din punctul de vedere al protecției mediului, în special atunci când metoda nu este 
conformă cu articolul 13, aceasta refuză eliberarea autorizației.”

În plus, articolul 13 prevede că: 
„Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a garanta că gestionarea deșeurilor se face 

                                               
1 JO L 163, 29.6.1999
2 A se vedea punerea în aplicare în Regatul Unit și decizia Comisiei la 
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm
3 JO L 312, 22.11.2008
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fără a pune în pericol sănătatea și fără a dăuna mediului, în special:
(a) fără a crea riscuri pentru apă, aer, sol, faună sau floră;
(b) fără a crea neplăceri din cauza zgomotului sau a mirosurilor; și
(c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.”

Concluzii 

PE baza informațiilor de care dispune, Comisia nu poate identifica nicio încălcare a legislației 
UE în materie de mediu. Autorităților competente li se solicită luarea măsurilor necesare 
pentru a asigura respectarea valorilor-limită pentru PM10 în cele două zone, inclusiv pe strada 
Branton Hill Lane, și abordarea conform prevederilor naționale a problemei neplăcerilor 
cauzate de zgomot. Atât poluarea atmosferică, cât și cea fonică trebuie supuse unei evaluări a 
impactului asupra mediului, înainte ca extinderea activităților și decizia autorizării să poată fi 
supuse controlului juridic.


