COMUNICAT DE PRESĂ

Ref:

Comunicatul Comisiei Europene privind decizia de a deferi către CJUE
procedurile de infringement declanșate împotriva Germaniei, Franței, Italiei,
Ungariei, Regatului Unit și României
București, 17 mai 2018

În urma apariției Comunicatului de presă al Comisiei Europene privind decizia de a deferi
către CJUE procedurile de infringement declanșate împotriva Germaniei, Franței, Italiei,
Ungariei, Regatului Unit și României, Ministerul Mediului face următoarele precizări:
În cazul țării noastre, este vorba despre procedura de infringement pentru depășirea
valorilor limită pentru indicatorul particule în suspensie - PM10, în aglomerarea urbană
București, declanșată în anul 2009.
În toate situațiile de depășire a valorilor-limită stabilite prin legislația UE privind calitatea
aerului, statele membre trebuie să adopte planuri privind calitatea aerului înconjurător
și să se asigure că aceste planuri stabilesc măsuri corespunzătoare în așa fel încât
perioada de depășire să fie cât mai scurtă posibil.
Conștientă de importanța asigurării calității aerului și de gravitatea celor trei situații de
infringement existente, ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a considerat și consideră
aceste probleme ca fiind prioritare pentru mandatul său.
Astfel, au avut loc întâlniri directe cu primarii celor trei aglomerări urbane pentru care
CE declanșase procedurile de infringement, în vederea urgentării adoptării planurilor
privind calitatea aerului, precum și cu autorități locale și poluatori din alte aglomerări și
a avut trei întrevederi cu comisarul european Karmenu Vella, pe această temă.
De asemenea, în vederea reducerii impactului traficului rutier asupra calității aerului,
Ministerul Mediului a continuat Programele RABLA și RABLA PLUS, alocând sume
consistente, în special pentru RABLA PLUS, urmând a promova, în același scop, și alte
programe (autovehicule electrice pentru transport în comun și de facilitare a transferului
unui segment al transportului de marfă de pe șosele pe calea ferată etc.)
În ceea ce privește aglomerarea urbană București, autoritatea publică locală a realizat,
conform graficului convenit cu primarul general al Capitalei, toate demersurile necesare,
reușind să finalizeze Planul integrat de calitate a aerului în termenul anunțat, astfel încât
acesta va putea fi aprobat până la sfârșitul lunii iulie, așa cum și-a asumat Primăria
Generală a municipiului București și cum am informat Comisia Europeană.
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De altfel, Ministerul Mediului a comunicat permanent cu reprezentanții Comisiei Europene
și a informat asupra tuturor demersurilor întreprinse, împreună cu autoritățile
responsabile, pentru a soluționa toate cauzele de infringement, implicarea
reprezentanților Primăriei Municipiului București și colaborarea specialiștilor ministerului
cu aceștia fiind exemplare.
Deși procedura de deferire a fost declanșată de către Comisia Europeană, avem
convingerea că, odată cu aprobarea, la termenul asumat, a Planului integrat de calitate
a aerului de către Consiliul General al Capitalei și punerea sa imediată în aplicare,
România va avea câștig de cauză.
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