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Curtea de Conturi Europeană va examina măsurile luate 
împotriva poluării aerului 
Curtea de Conturi Europeană va desfășura un audit al măsurilor luate la nivelul UE împotriva 
poluării aerului. Primele informații cu privire la acest audit au fost date publicității astăzi. În 
Europa, poluarea aerului reprezintă cel mai important risc de mediu pentru sănătatea publică. 
Numărul deceselor premature cauzate de acest fenomen, prin intermediul bolilor respiratorii și 
nu numai, este estimat la 450 0001

Directiva UE privind plafoanele naționale de emisie stabilește limite de emisie pentru fiecare stat 
membru și pentru UE în ansamblu. Statele membre au obligația de a gestiona și monitoriza 
calitatea aerului, punând la dispoziția publicului informațiile relevante. Datele arată însă că 
numeroase orașe europene se confruntă în continuare cu o problemă de poluare atmosferică. 

. Totodată, poluarea atmosferică are un impact economic și 
de mediu considerabil, care se reflectă în aspecte precum costurile medicale crescute, 
reducerea productivității sau deteriorarea vegetației și a ecosistemelor. Uniunea Europeană 
cheltuiește peste 2 miliarde de euro pentru combaterea poluării aerului. 

În cadrul unui discurs pronunțat la Varșovia, președintele Curții, domnul Klaus-Heiner Lehne, 
a declarat următoarele: „Rolul nostru este de a examina cheltuielile efectuate în domenii care au 
un impact în viața de zi cu zi a cetățenilor UE, care sunt legate de problemele și de nevoile lor. Din 
acest motiv, Curtea își propune să examineze măsurile luate cu privire la calitatea aerului și la 
igiena mediului.” 

Domnul Lehne și domnul Janusz Wojciechowski, membrul Curții responsabil de audit, au 
participat la Varșovia la o reuniune cu autoritatea națională de audit din Polonia (NIK). Domnul 
Wojciechowski a afirmat următoarele: „Vom verifica eficacitatea măsurilor luate la nivel național 
și la nivelul UE pentru a reduce poluarea aerului. De asemenea, vom examina cadrul legal 
european existent pentru aceste chestiuni și vom evalua dacă fondurile UE sunt cheltuite în mod 
judicios.” 

Pe lângă aceasta, Curtea va colabora cu 15 instituții de audit din Europa și nu numai pentru 
a elabora un raport comun care să ofere o imagine fiabilă și exactă a situației din diferite țări, 
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precum și o trecere în revistă a bunelor practici și a soluțiilor eficace observate. 

Nu sunt încă disponibile cifre detaliate privind fondurile UE alocate pentru reducerea poluării 
atmosferice, dar, până în prezent, Curtea a identificat cheltuieli în valoare de peste 2 miliarde de 
euro care se încadrează în rubrica generală „calitatea aerului”. Această sumă nu include sprijinul 
suplimentar acordat prin sectoare precum transporturile și industria. 

Note către editori 

Curtea de Conturi Europeană este instituția independentă de audit a Uniunii Europene și își are 
sediul la Luxemburg. Ea contribuie la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE, promovează 
asumarea responsabilității și transparența și joacă rolul de gardian independent al intereselor 
financiare ale cetățenilor Uniunii. Curtea verifică dacă bugetul UE a fost executat în mod corect și 
dacă fondurile UE au fost colectate și cheltuite cu respectarea legislației și a principiilor bunei 
gestiuni financiare. 

Publicată la 6 februarie 2017, prima evaluare realizată de Comisia Europeană cu privire la 
punerea în aplicare a politicilor de mediu ale UE a conchis că 23 dintre cele 28 de state membre 
ale UE încălcau standardele de calitate a aerului. 

 


