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Subiect:  Petiția nr. 0558/2020, adresată de B.E., de cetățenie română, privind 
reducerea spațiilor verzi din București, România

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă faptul că autoritățile locale din București, România, reduc zonele verzi 
protejate din oraș, emițând autorizații de construcție frauduloase pentru diverse proiecte 
imobiliare. Petiționarul face referire la procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
deja existente pe această temă și compară spațiul verde de 16 m²/cap de locuitor din București 
cu media de 26 m²/cap de locuitor din UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 iulie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020

Comisia este pe deplin conștientă de problemele legate de calitatea aerului din România, 
inclusiv din București, și ia măsuri ferme în această privință. În acest sens, România a fost 
condamnată recent de Curtea de Justiție a UE pentru nerespectarea valorii-limită zilnice pentru 
particulele în suspensie (PM10) din Directiva privind calitatea aerului înconjurător1 (C-638/182) 
în București. Comisia va monitoriza îndeaproape executarea hotărârii.

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.
2http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226008&pageIndex=0&doclang=RO&mode=
lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5273574. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226008&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5273574
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226008&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5273574
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În ceea ce privește celelalte chestiuni ridicate de petiție, informațiile disponibile nu permit 
Comisiei să stabilească o încălcare a legislației UE în materie de mediu. 

De asemenea, Comisia a luat recent numeroase măsuri de sprijinire a politicilor de conservare 
a biodiversității, inclusiv în zonele urbane.

În Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2030, Comisia se angajează să intensifice 
implementarea infrastructurii ecologice în orașe. Aceasta recunoaște importanța spațiilor 
urbane verzi și solicită orașelor europene de cel puțin 20 000 de locuitori să elaboreze planuri 
ambițioase de ecologizare urbană până la sfârșitul anului 2021. De asemenea, va sprijini orașele 
prin crearea platformei UE privind înverzirea urbană în 2021 și prin orientări tehnice. 11 000 
de situri Natura 2000, desemnate în temeiul legislației UE privind natura, sunt situate în zone 
urbane și periurbane din întreaga UE. Siturile Natura 2000 constituie nucleul infrastructurii 
verzi la nivelul UE și pot oferi o bază solidă pentru elaborarea planurilor de ecologizare urbană.

Comisia sprijină și promovează strategii și planuri de acțiune pentru a readuce natura în orașe, 
recompensând acțiunile comunitare relevante și restricționând practicile din orașe care sunt 
dăunătoare pentru biodiversitate.  Sprijinul este furnizat prin inițiative și politici, printre care se 
numără:

- premiile „Capitala europeană verde” și „Frunza verde europeană”, care recompensează 
și diseminează cele mai bune practici în materie de infrastructuri ecologice urbane;

- instrumentul Green City, care oferă orientare și consiliere, inclusiv privind finanțarea și 
consolidarea capacităților;

- Parteneriatul urban privind utilizarea durabilă a terenurilor și soluțiile bazate pe natură, 
care face parte din Agenda urbană a UE;

- programul „Acțiuni urbane inovatoare”, care sprijină testarea ideilor inovatoare în 
orașe.  În mai multe orașe se experimentează noi activități în domeniul infrastructurii 
verzi;

- Inițiativa EU-MAES3 – prin furnizarea de orientări tehnice pentru orașe prin 
cartografierea și evaluarea ecosistemelor și a serviciilor acestora. 

În plus, statele membre și regiunile pot sprijini infrastructura ecologică prin intermediul politicii 
de coeziune a UE și vor continua să facă acest lucru în următoarea perioadă de programare 
pentru politica de coeziune 2021-2027, inclusiv prin intermediul unor instrumente precum 
programul LIFE4.

Două proiecte-pilot finanțate de Parlamentul European, „ENROUTE” și continuarea acestuia, 
„BIODIVERCITIES”, sunt menite să consolideze biodiversitatea și infrastructura ecologică a 
orașelor europene până în 2030. Acestea vor aduce o contribuție importantă la punerea în 
aplicare a angajamentelor care decurg din Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2030.

Concluzii

3 https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm
4 https://ec.europa.eu/easme/en/life

https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/life
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Comisia a luat deja măsuri adecvate pentru a soluționa problemele de poluare a aerului din 
România.

În ceea ce privește principalele probleme ridicate de petiție, Comisia sprijină și promovează 
strategii și planuri de acțiune pentru a readuce natura în orașe. Autorităților naționale, 
regionale și locale relevante le revine sarcina de a lua măsuri la nivelul lor.


