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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000138/2018 

adresată Comisiei 
Articolul 128 din Regulamentul de procedură 

Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja 

Hazekamp, Eleonora Evi 
în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Subiect: O Europă care oferă protecție: aer curat pentru toți 

Poluarea aerului continuă să fie principala cauză a deceselor premature în UE, numărul acestora 
ridicându-se, conform estimărilor, la peste 400 000 pe an. Opinia publică este foarte sensibilizată în 
legătură cu problema poluării aerului, iar cetățenii se așteaptă ca autoritățile să ia măsuri. În acest 
context, am dori răspunsuri din partea Comisiei la următoarele întrebări: 

1. În prezent, se pot introduce acțiuni împotriva statelor membre în fața Curții de Justiție a Uniunii 
Europene, însă acest proces este deseori îndelungat. Ce măsuri va lua Comisia pentru a 
accelera procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de către statele membre? 

2. Consideră Comisia că Directiva privind calitatea aerului înconjurător este adecvată scopului 
urmărit? Comisia a lansat o verificare a adecvării acestei directive în 2017, rezultatele fiind 
așteptate la sfârșitul anului 2019. Se va propune o actualizare în cazul în care rezultatele acestei 
verificări sunt considerate nesatisfăcătoare? 

3. În ceea ce privește detaliile programelor din cadrul financiar multianual (CFM), cum va răspunde 
Comisia nevoilor autorităților locale și regionale de a accesa fonduri, pentru ca acestea să aibă 
mai multe posibilități de a reduce emisiile generate de transport?  

4. Ce măsuri va include Comisia și Direcția Generală Mediu (DG ENV) în următoarea reformă a 
politicii agricole comune (PAC) pentru a încuraja fermierii să reducă emisiile, în special cele de 
amoniac? 

5. Intenționează Comisia să studieze potențiala toxicitate a negrului-de-fum, atât izolat, cât și în 
componența particulelor fine și ultrafine din aerul urban? Cum va aborda Comisia preocupările 
din ce în ce mai mari privind impactul PM1 și al particulelor ultrafine asupra sănătății umane? Are 
în vedere Comisia efectuarea unor studii de expunere în legătură cu aceste noi preocupări legate 
de poluare? 
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