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Auditorii publică o notă informativă cu privire la acțiunile UE 
vizând reducerea riscurilor pentru sănătate generate de poluarea 
aerului 

Curtea de Conturi Europeană a publicat astăzi o notă informativă de audit cu privire la acțiunile UE 
prin care se urmărește reducerea poluării aerului. Notele informative de audit reprezintă un nou tip 
de publicații propus de Curte. Ele conțin informații generale, bazate pe activitatea de pregătire care 
precedă o sarcină de audit în curs, și sunt publicate după anunțarea auditului respectiv. Aceste 
documente sunt concepute ca o sursă de informații pentru cei interesați de politica și/sau de 
programele care vor fi auditate. 

Această notă se bazează pe activitatea efectuată în vederea unui audit cu privire la eficacitatea acțiunilor 
UE vizând reducerea poluării aerului, audit aflat în curs de desfășurare. Potrivit unor studii recente, 
calitatea proastă a aerului reprezintă principala cauză de mediu a deceselor premature în rândul 
cetățenilor UE. Se consideră că particulele fine de materie sunt responsabile de un număr estimat de 
436 000 de decese premature în UE în 2013, dioxidul de azot de 68 000, iar nivelul de ozon troposferic, de 
alte 16 000.  

Directiva UE privind calitatea aerului înconjurător stabilește tehnici comune de măsurare, criterii pentru 
evaluarea calității aerului înconjurător, precum și limite valorice obligatorii ale concentrației în aer 
a principalilor poluanți atmosferici. De asemenea, UE cofinanțează o serie de măsuri prin care se urmărește 
îmbunătățirea calității aerului, finanțarea fiind alocată în principal prin intermediul fondurilor structurale și 
de investiții europene, al programelor de cercetare ale UE și al programului LIFE.  

Condus de domnul Janusz Wojciechowski, membru al Curții, auditul își propune să analizeze dacă politica 
UE s-a dovedit a fi eficace în reducerea riscurilor pentru sănătate generate de poluarea aerului. Au fost 
definite sfera și abordarea auditului și au fost identificate domeniile de risc la adresa bunei gestiuni 
financiare. Astfel, auditorii vor proceda, în șase state membre, la examinări aprofundate ale zonelor urbane 
cel mai afectate de poluarea aerului: Bruxelles (Belgia), Sofia (Bulgaria), Ostrava (Republica Cehă), Stuttgart 
(Germania), Milano (Italia) și Cracovia (Polonia).  

Publicarea raportului de audit aferent este prevăzută pentru jumătatea anului 2018. 

Rezultatele auditului Curții vor servi totodată ca bază pentru o contribuție la un raport european mai extins 
privind calitatea aerului, aflat în prezent în curs de elaborare în cadrul EUROSAI (Organizația Europeană a 
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Instituțiilor Supreme de Audit). Publicarea acestui raport este prevăzută de asemenea pentru mijlocul 
anului 2018. La această inițiativă participă alte 16 instituții supreme de audit.  

 


