
CM\1215584RO.docx PE658.948v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru petiții

12.10.2020

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 0173/2020, adresată de I.C., de cetățenie română, privind „Taxa de 
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1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă nivelurile ridicate de poluare atmosferică din București și contestă 
decizia municipalității de a retrage vinieta ecologică pentru autoturismele poluante care intră 
în centrul orașului, cunoscută și sub denumirea de „Taxa de oxigen”. Petiționarul subliniază 
că legislația UE în domeniul mediului este încălcată în mod constant în București și că acest 
lucru afectează viața și sănătatea tuturor cetățenilor săi.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 mai 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020

Directivele-cadru privind calitatea aerului1 stabilesc obligații în ceea ce privește rezultatele care trebuie obținute, 
mai precis respectarea standardelor UE privind calitatea aerului. Statelor membre le revine 
responsabilitatea de a alege măsurile adecvate pentru atingerea acestui obiectiv. 

Comisia este pe deplin conștientă de problemele legate de calitatea aerului din România, 
inclusiv din București, și ia măsuri ferme în această privință. 

1 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului 
înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, JO L 152, 11.6.2008, pp. 1-44; Directiva 2004/107/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și 
hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător, JO L 23, 26.1.2005, pp. 3-16.
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În acest sens, România a fost condamnată recent de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru 
nerespectarea valorii-limită zilnice pentru particulele în suspensie (PM10) din Directiva 
2008/50/CE (C-638/182) în București. Comisia va monitoriza îndeaproape executarea hotărârii.

Recent, Comisia a trimis României o scrisoare de punere în întârziere ca urmare a neîndeplinirii 
de către această țară a obligațiilor prevăzute de Directiva 2008/50/CE în ceea ce privește 
valorile-limită pentru dioxidul de azot (NO2)3. Această încălcare are un impact asupra calității 
aerului înconjurător din orașul București. Începând din 2010, în această zonă de calitate a 
aerului au fost depășite în mod sistematic valorile-limită aplicabile pentru NO2, iar în 2015 s-a 
înregistrat singurul caz de respectare a acestor valori-limită pentru zona în cauză. Comisia a 
considerat că România nu a luat măsurile adecvate pentru a scurta cât mai mult posibil 
perioadele de depășire a valorilor-limită, astfel cum prevede Directiva 2008/50/CE. De 
asemenea, Comisia a solicitat clarificări cu privire la monitorizarea corespunzătoare a 
concentrațiilor de NO2 din București.

Concluzie

Comisia monitorizează îndeaproape situația calității aerului din București, inclusiv executarea 
corespunzătoare a hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene privind depășirea standardelor 
de calitate a aerului pentru PM10 și adoptarea de măsuri de remediere în urma constatării 
neîndeplinirii obligațiilor în ceea ce privește standardele de calitate a aerului pentru NO2.

2http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226008&pageIndex=0&doclang=RO&mode=
lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5273574. 
3 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/INF_20_859.
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