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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

26.10.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0323/2011, adresată de Alejandro Sanchez, de cetățenie 
spaniolă, în numele „Fundacion Equo”, privind presupusa încălcare a 
Directivei 2008/50/CE din 21 mai 2008 privind calitatea aerului 
înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, de către Comunitatea 
Autonomă Madrid și de către Ayuntamiento de Madrid, Spania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul afirmă că Comunitatea Autonomă Madrid și Ayuntamiento de Madrid încalcă 
deja de câțiva ani Directiva 2008/50/CE din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător 
și un aer mai curat pentru Europa. Petiționarul afirmă că valorile anumitor substanțe nocive 
pentru sănătate depășesc limitele admise de directivă și de OMS. Potrivit petiționarului, aceste 
substanțe sunt pulberile în suspensie PM10 și PM2,5, cele mai nocive dintre toate, dioxidul de 
azot, NO2 și ozonul troposferic, O3. Petiționarul informează că rețeaua de măsurare a 
nivelului acestor substanțe din Comunitatea Autonomă Madrid este compusă din 23 de stații 
aflate pe întreg teritoriul și că orașul Madrid are propriile stații de măsurare care sunt 
gestionate de către Ayuntamiento. Petiționarul susține că Ayuntamiento de Madrid a 
transferat în alte locuri mai multe stații de măsurat și a scos din funcțiune alte stații aflate în 
locuri în care nivelul de contaminare era mai ridicat, ceea ce contravine acestei directive. În 
cele din urmă, acesta adaugă că proiectul de amenajare rutieră pentru 2007-2011 presupune 
canale de comunicare suplimentare, care sporesc nivelul de contaminare a aerului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 iunie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2011
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Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa1

prevede o serie de valori-limită și valori-țintă pentru diferiți poluanți. În ceea ce privește NO2, 
directiva prevede o valoare-limită de 200µg/m³ pe oră, care nu trebuie depășită de peste 18 ori 
într-un an calendaristic și o valoare-limită anuală de 40µg/m³. Aceste valori-limită au intrat în 
vigoare la 1 ianuarie 2010. În ceea ce privește PM10, directiva prevede o valoare-limită zilnică 
de 50µg/m³, care nu trebuie depășită de peste 35 ori într-un an calendaristic și o valoare-limită 
anuală de 40µg/m³. Aceste valori-limită au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2005. Directiva 
prevede, de asemenea, o valoare-țintă de 25 µg/m3 pentru PM2,5, ca medie anuală ce trebuie 
respectată, acolo unde este posibil, începând cu 1 ianuarie 2010. Aceasta va deveni o valoare-
limită obligatorie, începând cu 1 ianuarie 2015. În ceea ce privește ozonul, directiva prevede o 
valoare-țintă pentru protecția sănătății umane de 120µg/m³, ca medie zilnică maximă calculată 
la opt ore, care nu trebuie depășită mai mult de 25 de zile într-un an calendaristic, în baza 
calculului unei medii pe trei ani (în vigoare începând cu 1 ianuarie 2010). Aceste valori au 
fost stabilite în baza recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătăți (OMS), pe baza 
dovezilor științifice disponibile la momentul respectiv și cu scopul de a minimiza riscurile 
expunerii nocive. Standardele UE nu coincid, însă, exact cu recomandările prevăzute de 
orientările OMS. Pentru informații suplimentare privind standardele UE, vă rugăm să 
consultați site-ul web al Comisiei2. 

Statele membre trebuie să raporteze anual datele privind calitatea aerului și nu mai târziu de 
nouă luni de la încheierea fiecărui an calendaristic (articolul 27 alineatul (2) din Directiva 
2008/50/CE). Prin urmare, Comisia nu a primit încă raportul pentru anul 2010 de la statele 
membre. 

În ceea ce privește calitatea aerului din aglomerarea Madrid ES1301, pe baza datelor pentru 
anul 2009, se pare (potrivit datelor raportate de Regatul Spaniei) că calitatea aerului pentru 
aglomerarea Madrid ES1301 (frontierele zonei pot fi consultate pe site-ul web al AEM3) 
respectă valorile-limită pentru PM10 și valoarea-țintă pentru PM2,5.

Cu toate acestea, aglomerarea depășește valorile-limită orare și anuale pentru NO2. Potrivit 
articolului 22 din Directiva 2008/50/CE, statele membre pot notifica o prorogare a datei 
intrării în vigoare a acestor valori-limită, de la 1 ianuarie 2010 până la 1 ianuarie 2015, dacă 
îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 22. Comisia a solicitat statelor membre să îi 
notifice aceste solicitări înainte de sfârșitul lunii septembrie 2011. Până în prezent, Comisia 
nu a primit nicio solicitare de la Regatul Spaniei, în legătură cu prorogarea intrării în vigoare a 
valorilor-limită pentru NO2. Notificările statelor membre și deciziile ulterioare ale Comisiei 
sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei4.

În anul 2009, aglomerarea Madrid a depășit și valoarea-țintă pentru protecția sănătății umane, 
în ceea ce privește ozonul. Valoarea-țintă se aplică, însă, doar începând cu anul 2010 și se 
calculează ca medie trianuală pentru perioada 2010-2012. Potrivit articolului 17 alineatul (2) 
din Directiva 2008/50/CE, statele membre trebuie să pună în aplicare, acolo unde este cazul, 
un plan privind calitatea aerului, pentru atingerea valorilor-țintă, cu excepția situațiilor în care 
                                               
1 JO L 152, 11.6.2008, p. 1.
2 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
3 http://www.eea.europa.eu/themes/air/airbase/zones-in-relation-to-eu-air-quality-thresholds
4 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm
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acestea nu sunt realizabile prin mijloace care nu implică costuri disproporționate, începând cu 
data intrării în vigoare a valorilor-țintă. Potrivit informațiilor disponibile publicului larg, se 
pare că s-a elaborat un plan pentru perioada 2006-20121. 

În ceea ce privește calitatea aerului din celelalte zone și aglomerări din Comunidad de 
Madrid, în 2009 s-au raportat următoarele depășiri cu privire la poluanții menționați de către 
petiționar:

– ES1308 Corredor del Henares: valorile-limită de PM10, valorile-limită de NO2 și valoarea-
țintă pentru ozon;

– ES1309 Urbana Sur: valoarea-limită zilnică de PM10, valoarea-limită anuală de NO2;
– ES1310 Urbana Noroeste: valoarea-țintă pentru ozon;
– ES1311 Sierra Norte: valoarea-țintă pentru ozon;
– ES1312 Cuenca del Alberche: în situație de conformitate cu toți poluanții menționați de 

către petiționar;
– ES1313 Cuenca del Tajuna: valoarea-țintă pentru ozon.

Toate aceste zone și aglomerări respectă valoarea-țintă pentru PM2,5.

Comentariile formulate pentru aglomerarea ES1301 (a se vedea mai sus) în ceea ce privește 
consecințele depășirilor sunt valabile și pentru zonele și aglomerările comunității Madrid.

În ceea ce privește depășirea valorilor limită pentru PM10 în aglomerările Corredor del 
Henares și Urbana Sur, Comisia ar dori să atragă atenția asupra procedurii privind încălcarea 
dreptului comunitar, inițiate împotriva Regatului Spaniei, pentru nerespectarea valorilor-
limită de PM10. Comisia a decis să inițieze o procedură judiciară pe lângă Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene. 

În ceea ce privește numărul de stații impuse prin Directiva 2008/50/CE pentru măsurarea 
poluanților menționați mai sus, aglomerarea Madrid a raportat un număr mai mare de stații 
decât numărul minim obligatoriu. În 2009, raportul Regatului Spaniei pentru aglomerarea 
Madrid cuprindea date privind 7 stații pentru PM10, 5 stații pentru PM2.5, 8 stații pentru NO2 și 
23 de stații pentru ozon.

Criteriile de amplasare a stațiilor de monitorizare sunt prevăzute la articolul 17 din Directiva 
2008/50/CE și în anexele aferente. Trebuie luate în considerare o serie de aspecte. În ceea ce 
privește mutarea stațiilor de măsurare, anexa V la Directiva 2008/50/CE prevede că punctele 
de prelevare unde s-au înregistrat depășiri ale valorilor pentru PM10 în ultimii trei ani trebuie 
păstrate, cu excepția situațiilor în care mutarea lor este necesară datorită unor circumstanțe 
speciale, cum ar fi amenajarea teritoriului. Pe baza informațiilor furnizate de petiționar, nu se 
poate identifica o încălcare a cerințelor privind amplasarea stațiilor de măsurare în 
aglomerarea Madrid. 

În ceea ce privește inițiativele de construcție din statele membre, Directiva 2008/50/CE nu îi 
                                               
1http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Planes_FA&cid=1114187099946&idConsejeria=
1109266187260&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid
%2FEstructura&pid=1109265444699&sm=1109265843983
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permite Comisiei să oprească astfel de acțiuni. Totuși, statele membre au obligația să respecte 
valorile-limită prevăzute în directivă, iar, în cazul depășirii acestor valori, statele membre se 
expun măsurilor juridice aferente.
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Concluzie

Comisia a inițiat o procedură privind încălcarea dreptului comunitar împotriva Regatului 
Spaniei, pentru nerespectarea valorilor limită de PM10. Pe baza informațiilor furnizate de 
petiționar, Comisia nu poate identifica nicio altă încălcare a Directivei 2008/50/CE. 


