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Poluarea atmosferică: sănătatea cetățenilor UE nu este 
încă protejată în mod suficient, avertizează Curtea de 
Conturi Europeană 
După cum se arată într-un nou raport al Curții de Conturi Europene, acțiunile UE vizând protejarea 
sănătății umane împotriva poluării atmosferice nu au produs impactul scontat. În fiecare an, în UE, 
acest tip de poluare cauzează în jur de 400 000 de decese premature, iar costurile sale externe 
legate de sănătate se ridică la sute de miliarde de euro. Curtea avertizează însă că aceste costuri 
semnificative de natură umană și economică nu au fost încă reflectate în acțiuni adecvate la nivelul 
Uniunii. Raportul mai adaugă că particulele în suspensie, dioxidul de azot și ozonul de la nivelul 
solului constituie poluanții atmosferici considerați răspunzători pentru cea mai mare parte dintre 
aceste decese premature și că persoanele din zonele urbane sunt deosebit de expuse la acest risc. 

Directiva din 2008 privind calitatea aerului înconjurător reprezintă piatra de temelie a politicii UE 
pentru un aer curat întrucât stabilește standardele de calitate pentru concentrațiile poluanților din 
aer. Curtea a evaluat modul în care a fost concepută această directivă, gradul de eficacitate cu care 
statele membre au implementat-o și modul în care Comisia a asigurat monitorizarea și respectarea sa. 
În plus, s-a evaluat dacă chestiunea calității aerului a fost reflectată în mod corespunzător în alte 
politici ale UE și a fost susținută în mod adecvat cu fonduri din partea UE, precum și dacă publicul larg 
este bine informat cu privire la problemele legate de calitatea aerului înconjurător.  

 „Poluarea atmosferică este cel mai mare risc de mediu pentru sănătate în Uniunea Europeană”, 
a declarat domnul Janusz Wojciechowski, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de acest 
raport. „În ultimele decenii, politicile UE au contribuit la reducerea emisiilor, însă calitatea aerului nu 
s-a îmbunătățit în același ritm și există în continuare efecte considerabile asupra sănătății umane.” 

Standardele UE de calitate a aerului au fost stabilite acum aproape 20 de ani și Curtea a constatat că 
unele dintre ele sunt mult mai permisive decât orientările emise de OMS și decât nivelul recomandat 
de cele mai recente dovezi științifice. Potrivit Curții, deși se observă o diminuare a emisiilor de 
poluanți atmosferici, majoritatea statelor membre nu îndeplinesc nici acum standardele UE de calitate 
a aerului și nu au luat măsuri eficace suficiente pentru a îmbunătăți calitatea aerului.  
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Există totodată riscul ca poluarea atmosferică să fie subestimată deoarece este posibil să nu fi fost 
monitorizată în locurile potrivite. Adesea, planurile privind calitatea aerului – una dintre cerințele 
esențiale ale Directivei privind calitatea aerului înconjurător – nu au dus la rezultatele așteptate.  

Monitorizarea de către Comisia Europeană a performanței statelor membre în direcția atingerii 
țintelor în materie de calitate a aerului prezintă unele limitări. Procedurile Comisiei vizând asigurarea 
respectării legislației în materie nu garantează încă faptul că statele membre respectă valorile-limită 
impuse de Directiva privind calitatea aerului înconjurător. În pofida acțiunilor în justiție introduse de 
Comisie împotriva unui număr mare de state membre și a hotărârilor favorabile obținute în instanță în 
urma acestor acțiuni, statele membre continuă să încalce în mod frecvent valorile-limită stabilite 
pentru asigurarea calității aerului, se mai arată în raport.  

Curtea a observat că finanțarea din partea UE pusă la dispoziție în scopul asigurării calității aerului 
poate oferi un sprijin util, însă proiectele finanțate nu au fost întotdeauna suficient de bine 
direcționate. În cursul vizitelor pe care le-au efectuat în anumite state membre, auditorii Curții au 
observat totuși unele proiecte adecvate, în special în rândul celor sprijinite prin programul LIFE al UE. 

Poluarea atmosferică este o problemă de sănătate publică tot mai presantă și sensibilizarea și 
informarea publicului au un rol esențial de îndeplinit în combaterea acestui fenomen. Recent, 
cetățenii s-au implicat din ce în ce mai mult în problemele legate de calitatea aerului și au introdus 
acțiuni în justiție în fața instanțelor naționale, care au pronunțat hotărâri în favoarea dreptului lor la 
un aer curat în mai multe state membre. Cu toate acestea, Curtea a constatat că Directiva privind 
calitatea aerului înconjurător protejează drepturile cetățenilor privind accesul la justiție într-un mod 
mai puțin explicit decât unele dintre celelalte directive din domeniul mediului. Potrivit Curții, 
informațiile puse la dispoziția cetățenilor referitor la calitatea aerului erau uneori ambigue. 

Pentru a îmbunătăți calitatea aerului în UE, Curtea recomandă următoarele: 

• acțiuni mai eficace din partea Comisiei Europene;  

• actualizarea Directivei privind calitatea aerului înconjurător;  

• prioritizarea și integrarea politicii privind calitatea aerului în alte politici ale UE;  

• îmbunătățirea aspectului privind sensibilizarea și informarea publicului. 

Note către editori 

Curtea prezintă rapoartele sale speciale Parlamentului European și Consiliului UE, precum și altor părți 
interesate, cum ar fi parlamentele naționale, părțile interesate din sectoarele economice vizate și 
reprezentanții societății civile. Marea majoritate a recomandărilor pe care Curtea le formulează în 
rapoartele sale sunt puse în practică. Acest nivel ridicat de acceptare a recomandărilor subliniază 
beneficiile pe care activitatea Curții le aduce cetățenilor UE. 

Raportul special nr. 23/2018, intitulat „Poluarea atmosferică: sănătatea noastră nu este încă protejată 
în mod suficient”, este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții (eca.europa.eu). 
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