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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind evaluarea intermediară a planului de acțiune european pentru mediu și sănătate 
2004-2010
(2007/2252(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere comunicarea Comisiei adresată Consiliului, Parlamentului European și 
Comitetului Economic și Social European privind evaluarea intermediară a planului de 
acțiune european pentru mediu și sănătate 2004-2010 (COM(2007)0314),

– având în vedere Rezoluția sa din 23 februarie 2005 privind planul de acțiune european 
pentru mediu și sănătate 2004-20101,

– având în vedere raportul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din 27 iulie 2007 
intitulat „Principles for evaluating health risks in children associated with exposure to 
chemicals” (Principii de evaluare a riscului pentru sănătatea copiilor generat de expunerea 
la produsele chimice),

– având în vedere articolul 45 din regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
(A6-0000/2008),

A. observând cu interes că din 2003, Uniunea Europeană își bazează politica de protecție a 
sănătății pe o cooperare mai strânsă între sectoarele sănătății, mediului și cercetării, fapt ce 
permite să se spere la o punere în aplicare a unei adevărate strategii europene în materie 
de sănătate a mediului;

B. întrucât axele puse în aplicare în prezent de către Uniunea Europeană în cadrul primului 
său plan de acțiune pentru mediu și sănătate (2004-2010) [COM(2004)0416], adică 
pregătirea indicatorilor, dezvoltarea supravegherii integrate și multiplicarea cercetărilor, 
vor permite probabil o mai bună înțelegere a interacțiunilor dintre sursele de poluare și 
efectele sanitare, dar acestea sunt insuficiente pentru reducerea numărului în creștere a 
bolilor legate de factorii de mediu;

C. întrucât este aproape imposibil să se stabilească un bilanț intermediar al planului de 
acțiune menționat din moment ce acesta nu urmărește niciun obiectiv clar și cifrat și, în 
plus, bugetul global atribuit rămâne dificil de determinat;

D. întrucât acolo unde scopul programului privind sănătatea publică (2008-2013) este, în 
special, de a acționa asupra determinanților tradiționali ai sănătății, precum alimentația, 
tabagismul, consumul de alcool și droguri, prezentul plan de acțiune (2004-2010) ar trebui 
să se concentreze pe noi provocări în domeniul sanitar, precum calitatea aerului exterior și 
interior, undele electromagnetice, nanoparticulele și substanțele chimice foarte 
preocupante [substanțe clasate cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducție 

                                               
1  JO C 304 E, 1.12.2005, p. 264.
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(CMR), perturbatori endocrini];

E. întrucât bolile respiratorii reprezintă a doua cauză a mortalității, incidenței, prevalenței și 
costului în Uniunea Europeană; întrucât acestea constituie principala cauză a mortalității 
infantile la copiii cu vârste mai mici de 5 ani și întrucât continuă să se dezvolte, în 
principal, din cauza poluării aerului exterior și interior;

F. întrucât Comunitatea, respectând principiile de subsidiaritate și proporționalitate, trebuie 
să acționeze mai mult împotriva poluării domestice având în vedere că în medie un 
cetățean european petrece 90% din timp în interiorul habitatelor;

G. întrucât conferințele ministeriale ale OMS din 2004 și 2007 privind mediul și sănătatea au 
subliniat legăturile existente între „cocteilurile” de poluanți chimici și un anumit număr de 
tulburări și boli cronice, în special la copii; întrucât aceste preocupări se regăsesc, de 
asemenea, în documente oficiale ale Programului Organizației Națiunilor Unite pentru 
Mediu (PNUE) și ale Forumului interguvernamental privind siguranța chimică (FISC);

H. având în vedere că, pe lângă aceste evoluții problematice în materie de sănătate a 
mediului, în ultimii ani au apărut noi boli sau sindromuri de boli, precum 
hipersensibilitatea chimică multiplă, sindromul amalgamelor dentare, hipersensibilitatea la 
razele electromagnetice, sindromul construcțiilor nesănătoase sau tulburarea deficitară de 
atenție cu hiperactivitate (Attention deficit and hyperactivity syndrome) la copii;

I. întrucât din 1992, principiul precauției este înscris în mod expres în tratat; întrucât Curtea 
de Justiție a Comunităților Europene a precizat, în numeroase rânduri, conținutul și 
dimensiunea acestui principiu în dreptul comunitar ca fiind unul dintre fundamentele 
politicii de protecție urmărite de Comunitate în domeniul mediului și al sănătății1;

J. întrucât caracterul extrem de constrângător, chiar impracticabil, al criteriilor reținute de 
Comisie în comunicarea sa din 2 februarie 2000 privind recurgerea la principiul precauției 
(COM(2000)0001);

K. întrucât importanța biomonitorizării umane ca instrument de evaluare a gradului de 
expunere a populației europene la efectele poluării, precum și voința repetată de multe ori 
de către Parlamentul European la punctul 3 din rezoluția sa din 23 februarie 2005, citată 
mai sus, și în concluziile Consiliului „Mediu” din 20 decembrie 2007 de a accelera 
punerea în aplicare a unui program de monitorizare biologică la nivelul Uniunii;

L. întrucât s-a recunoscut deja faptul că schimbările climatice pot juca un rol important în
creșterea gravității și incidenței anumitor boli și, în special, că frecvența valurilor de 
căldură și inundațiile ca cele mai frecvente catastrofe naturale în UE, pot conduce la 
apariția altor boli și la decese;

M. întrucât medicina mediului este o nouă disciplină medicală care se bazează pe un 
învățământ universitar încă prea fragmentar și inegal între statele membre și care merită 
susținută și promovată în cadrul Uniunii,

                                               
1 Decizia din 23 septembrie 2003 în cauza C-192/01, Comisia/Danemarca, Culegere 2003, p. I- 9693; decizia din 
7 septembrie 2004 în cauza C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee și Nederlandse 
Vereniging tot Bescherming van Vogels, Recueil 2004, p. I-7405.
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1. recunoaște eforturile depuse de Comisie de la lansarea planului de acțiune în 2004 în acest 
domeniu, în principal, de ameliorare a lanțului de informare privind mediul și sănătatea, 
de integrare și de consolidare a cercetării europene în acest domeniu și de cooperare cu 
organizațiile internaționale specializate precum OMS;

2. cu toate acestea, consideră că un astfel de plan de acțiune poartă în sine germenii unui 
semi-eșec, având în vedere că nu vizează decât însoțirea politicilor comunitare existente, 
că nu se bazează decât pe o politică de prevenire care vizează reducerea bolilor legate de 
factori de mediu și că nu urmărește niciun obiectiv clar și cifrat;

3. regretă profund faptul că Comisia, și mai specific, direcția sa generală „Cercetare”, nu a 
asigurat o finanțare adecvată în materie de biomonitorizare umană pentru anul 2008, 
pentru punerea în aplicare a unei abordări coerente a biomonitorizării în Uniune, așa cum 
s-a angajat față de statele membre;

4. solicită, de asemenea, Comisiei să răspundă până în 2010 la două obiective esențiale pe 
care și-a le-a fixat în 2004, mai precis, pe de o parte, sensibilizarea cetățenilor în legătură 
cu poluarea mediului și cu impactul asupra sănătății lor, și pe de altă parte reexaminarea și 
adaptarea politicii europene de reducere a riscurilor;

5. reamintește necesitatea ca Uniunea Europeană să își dezvolte o expertiză specifică în 
materie de sănătate a mediului care s-ar baza pe caracterul său transparent, 
multidisciplinar și contradictoriu și ar permite astfel oferirea unui răspuns la neîncrederea 
publică în general față de agențiile și comitetele de experți oficiali;

6. subliniază că ultimii ani au fost marcați de progrese reale în materie de politică de mediu, 
de exemplu la nivelul reducerii poluării aerului, al ameliorării calității apei, al politicii de 
colectare și reciclare a deșeurilor, al controlului produselor chimice și al interzicerii 
benzinei cu plumb, dar constată în același timp că politica europeană rămâne marcată de 
absența unei strategii globale și de prevenire, precum și de absența recurgerii la principiul 
precauției;

7. solicită astfel Comisiei să revizuiască criteriile reținute în comunicarea menționată mai sus 
privind recurgerea la principiul precauției conform jurisprudenței Curții de Justiție a 
Comunităților Europene și pentru ca acest principiu de acțiune și securitate, bazat pe 
adoptarea măsurilor provizorii și proporționate, să se situeze în centrul politicilor 
comunitare în materie de sănătate și mediu;

8. consideră că inversarea sarcinii dovezii pentru producător sau importator în ceea ce 
privește inocuitatea produsului ar permite promovarea unei politici bazate pe prevenire, 
cum este prevăzut, de altfel, în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, 
autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției 
Europene pentru Produse Chimice1, și încurajează în această privință Comisia să extindă 
această obligație la legislația comunitară privind toate produsele; 

9. își reiterează solicitarea către Comisie de a publica o carte verde privind calitatea aerului 
interior, care ar permite stabilirea liniilor directoare în ceea ce privește securitatea și 

                                               
1 JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; version rectifiée au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3.
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sănătatea mediilor interioare, acordând o atenție specială proprietăților materialelor de 
construcție, eficienței energetice a clădirilor, siguranței și inocuității compușilor chimici 
care intră în compoziția echipamentelor și mobilei;

10. subliniază faptul că anumite state membre au pus în aplicare cu succes laboratoare mobile 
de analiză sau „ambulanțe verzi” pentru a pune un diagnostic rapid și fiabil poluării 
habitatului în locurile publice și private, consideră că Comisia ar putea promova această 
practică față de statele membre care nu au încă acest model de intervenție directă la locul 
poluat;

11. este interpelat în mod continuu de raportul internațional Bio-Initiative1 privind câmpurile 
electromagnetice care sintetizează mai mult de 1 500 de studii consacrate acestei chestiuni 
și arată în concluziile sale pericolele asupra sănătății emisiilor de tip telefonie mobilă, 
precum telefonul mobil, emisiile UMTS-Wifi-Wimax-Bluetooth și telefonul fix „DECT”;

12. constată că limitele de expunere la câmpurile electromagnetice fixate pentru public sunt 
învechite având în vedere că nu au fost adaptate de la Recomandarea 1999/519/CE a 
Consiliului din 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului la câmpurile 
electromagnetice (0Hz la 300 GHz)2 și în mod evident nu țin seama de evoluția 
tehnologiilor informației și comunicațiilor și nici de recomandările preconizate de Agenția 
Europeană pentru Mediu sau de normele de emisie mai exigente luate, de exemplu, de 
Belgia, Italia sau Austria;

13. ia foarte în serios amenințările sanitare multiple determinate de schimbările climatice pe 
teritoriul Uniunii și solicită o cooperare consolidată între OMS, autoritățile naționale de 
control, Comisie și Centrul European de prevenire și control al bolilor în vederea 
consolidării sistemului de alertare precoce și a limitării consecințelor negative pe care 
schimbările climatice le au asupra sănătății;

14. recomandă Comisiei să aibă în vedere pentru 2010 și "second cycle" al planului de acțiune 
pentru mediu și sănătate, o redirecționare a inițiativelor sale spre populațiile vulnerabile și 
să elaboreze noi metode de evaluare a riscurilor, ținând cont de punctul fundamental pe 
care îl constituie vulnerabilitatea particulară a copiilor;

15. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 
și OMS.

                                               
1 Un grup de oameni de știință independenți a publicat acest raport la 31 august 2007. Detaliile se pot găsi la 
adresa: www.bioinitiative.org
2 JO L 199, 30.7.1999, p. 59.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Historique

Le 23 Février 2005 le Parlement européen adoptait à une écrasante majorité (576 voix pour et 
48 contre) une résolution sur le lancement du Plan d'action environnement et santé pour les 
années 2004 à 2010.

Une résolution à la tonalité pour le moins critique à l'égard de la Commission européenne qui 
partait d'un constat simple: un Plan d'Action par essence ne peut pas se fixer comme seul 
objectif plus de recherche et plus de données!

La plénière du Parlement, suivant en cela la position de son rapporteur, a estimé que l'objectif 
prioritaire affiché par la Commission pour le "premier cycle" 2004-2010, soit l'amélioration 
des connaissances relatives à l'impact des pollutions environnementales sur la santé, était 
certes louable mais notoirement insuffisant. Cela alors que les recueils, études, synthèses de 
travaux scientifiques se multiplient et mettent le plus souvent en évidence la corrélation 
existant entre l'exposition aux facteurs environnementaux et les 4 maladies prioritaires 
retenues dans la présente communication: l'asthme et les allergies infantiles, les troubles du 
développement neurologique, les cancers et les perturbateurs du système endocrinien.

Hasard du calendrier ce Plan d'action fut présenté quelques mois après l'ambitieuse 
déclaration des 52 Ministres de l'environnement et de la santé de la région Europe lors de la 
Conférence de Budapest organisé par l'OMS en juin 2004. 
Ajoutons y les plans d'action (avec des objectifs de résultat souvent clairs et chiffrés) déjà mis 
en place dans certains Etats membres (Benelux; France, landers allemands...) et il est aisé de 
comprendre les réserves exprimées par le Parlement européen. 

Un Parlement qui de son côté a souhaité donner une réelle impulsion à ce Plan d'Action et a 
délivré un certain nombre de recommandations visant principalement: 

1. le principe de précaution- comme moyen d'action politique- car force est de constater 
que ce principe de sureté est souvent proclamé et rarement appliqué au niveau de l'UE;

2. la mise en place d'un système de bio surveillance à l'échelle de l'Union afin de faciliter 
la mesure de l'interaction polluants/impact sur la santé;

3.  la lutte contre la pollution domestique avec en particulier le classement par la 
Commission de la fumée de tabac comme agent cancérigène de classe 1, mais encore la 
demande expresse à la Commission de publier un Livre Vert consacré à la qualité de 
l'air intérieur; 

4. un financement à la hauteur des enjeux, cela dans le cadre du 7ème PCRD (le chiffre de 
plus de 300 millions € avait été cité) en souhaitant également sa coordination avec le 
programme de santé publique (2003-2008).

Trois ans plus tard la plupart de ces priorités restent d'actualité. 
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Et pour cause, la Commission européenne a gardé le cap sur son propre agenda et a souhaité 
avant tout obtenir des résultats là où elle avait fixée ses priorités: principalement en matière 
d'amélioration de la chaine d'information sur l'environnement et la santé, d'intégration et de 
renforcement de la recherche européenne dans ce domaine et de coopération avec les 
organisations internationales spécialisées comme l'OMS.

Le rapporteur note toutefois avec satisfaction que plus de 38 projets consacrés à 
l'environnement et la santé ont été financés dans le cadre du 6ème Programme de Recherche 
pour un montant global évalué à plus de 200 millions €. 

De l'art difficile de dresser un bilan d'un Plan d'action qui porte mal son nom

Parmi les 13 actions initialement envisagées par la Commission, seules quatre visaient des 
mesures spécifiques:
-Action 10: Encourager la formation de spécialistes et améliorer la capacité organisationnelle 
dans le domaine de l'environnement et de la santé. 
-Action 11: Coordonner les mesures de réduction des risques en vigueur et viser les maladies 
prioritaires.
-Action 12: Améliorer la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments.
-Action 13: Surveiller l'évolution en ce qui concerne les champs électromagnétiques.

Le rapporteur avait déjà fait part en 2005 de sa satisfaction quant à la réponse adéquate 
apportée par la Commission à la problématique posée par le tabagisme passif dans 
l'environnement dans le cadre de l'action 12.

Pour le reste et vu le manque de précision des actions menées, c'est sous forme d'interrogation 
qu'il convient d'aborder l'évaluation à mi-parcours tout en sachant que les actions 12 et 13 font 
l'objet de remarques spécifiques de la part du rapporteur: 

Y-a-t-il des actions visant à promouvoir la formation de la médecine environnementale et à 
faciliter la reconnaissance des diplômes de cette spécialité au niveau de l'UE?
Dans la mesure où les perturbateurs endocriniens ne sont pas repris dans la procédure 
d'autorisation de REACH, quelles sont les mesures prises par la Commission, outre un projet 
pilote, pour maintenir une surveillance réelle sur ses substances?

Alors bien sûr, l'impartialité dans le jugement nous amène à reconnaître qu'au cours de ces 3 
ans et demi l'Union a engrangé des résultats concrets dans la lutte contre les différentes 
formes de pollutions parmi lesquelles: le contrôle de plus de 10.000 substances chimiques 
avec la réglementation REACH, la nouvelle législation sur la qualité de l'air ambiant, le 
paquet législatif et stratégique sur les pesticides.
C'est toutefois cette même impartialité qui nous amène à constater dans le même temps que la 
politique européenne reste marquée par l'absence de stratégie globale et préventive et le non 
recours au principe de précaution;

Le principe de précaution: ni tolérance zéro, ni application zéro

Le rapporteur constate malheureusement que ce principe de civilisation, pourtant inscrit à 
l'article 174-2 du Traité de l'Union depuis 1992, est souvent proclamé, parfois galvaudé, 
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presque jamais appliqué. 

A l'exception notoire de l'interdiction de 6 substances de la famille des phtalates dans les 
jouets pour enfants par le Conseil et le Parlement, en juin 2005, le principe de précaution n'a 
pas été mis en œuvre dans la législation communautaire récente. Et encore il aura fallu une 
bataille homérique de plus de 10 ans pour arriver à l'interdiction définitive de ces substances 
CMR dans cette application précise.

C'est pourquoi, le rapporteur s'interroge sur la pertinence de critères aussi contraignants pour 
recourir au principe de précaution que ceux retenus par la Commission dans sa 
communication du 2 février 2000.
De la dépendance de l'analyse et de la gestion du risque, à l'étude des diverses actions 
envisageables, en passant par la détermination à chaque étape du degré d'incertitude 
scientifique et la rédaction d'un rapport coût/bénéfices, tout semble fait pour que le principe 
de précaution soit rendu inapplicable par une procédure complexe, hiérarchisée et sans fin. 

Ce constat amène le rapporteur à proposer au point 7 de la résolution une révision complète 
de la communication du 2 février 2000 pour faire vivre le principe de précaution. Cette 
proposition s'appuie d'ailleurs sur la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés 
Européennes qui a, à de nombreuses reprises, précisé le contenu et la portée du principe en 
droit communautaire comme étant l'un des fondements de la politique de protection 
poursuivie par la Communauté dans le domaine de l'environnement et de la santé1

La pollution de l'habitat: une menace sanitaire particulièrement insidieuse 

Face à cette menace sanitaire à laquelle peu de citoyens peuvent se prémunir puisqu'ils 
passent en moyenne 90% de leur temps dans un lieu confiné (crèche, école, bureau, maison, 
site industriel etc.), la Commission n'est pas restée "les bras croisés". 

Elle a multiplié les actions telles l'instauration d'un groupe de travail où se réunissent 
industriels et organisations des consommateurs et de protection de l'environnement, ou encore 
le financement d'au moins 17 projets européens dans des domaines aussi variés que le 
monitoring de la qualité de l'air intérieur/extérieur et l'étude des matériaux de construction 
comme source de pollution.

Pour autant, le rapporteur rappelle que l'addition de ces initiatives n'équivaut pas à une 
politique globale et intégrée en matière de qualité de l'air intérieur. 

Le rapporteur a d'ailleurs été très surpris d'apprendre via l'exposé d'un expert de la London 
School of Hygiene que par exemple dans la belle ville de Prague, l'air à l'intérieur des 
habitations était plus vicié que l'air léger extérieur respiré par les amoureux de Kundera.
La Commission serait donc bien inspirée de publier un Livre Vert sur la problématique 
spécifique de la pollution de l'habitat comme le PE l'avait déjà demandé au point 21 de sa 
résolution sur le Plan d'action adoptée le 21 février 2005. 

                                               
1 CJCE, 23 septembre 2003, Commission c/Danemark aff. C-192/01- CJCE, 7 septembre 2004, aff. C-127/02.
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Il paraît en effet urgent que l'UE se dote d'une véritable stratégie en la matière, qui permettrait 
de fixer des lignes directrices à destination des Etats membres, et de protéger in fine les 
citoyens exposés à des sources multiples de pollution biologiques et chimiques, cela de la 
crèche au bureau. 
Le rapporteur rappelle d'ailleurs qu'il serait utile que les autorités européennes dans leur 
ensemble évaluent le coût financier global de la pollution intérieure en terme de coût 
médicaux, d'incapacité de travail ou simplement de coût d'assainissement de l'habitat 
contaminé.

La menace émergente des champs électromagnétiques

La dernière fois que le Parlement s'est saisi de cette question en 19991, les réseaux locaux 
sans fil à haut débit tels le Wifi ou le Wimax faisaient à peine leur apparition en Europe. Et 
les ménages européens n'étaient pas encore totalement cernés par une pléthore d'appareils 
électroniques et différents systèmes de téléphonie sans fil.
Comme cela arrive parfois le progrès technique peut également, lorsqu'il est mal maîtrisé, 
présenter certains risques pour la santé. C'est exactement ce qui se passe avec les ondes 
électromagnétiques dont les limites d'expositions pour le public datent de 1999 et n'ont donc a 
fortiori pas suivi les évolutions technologiques.

Le rapporteur sait pertinemment que les émissions radio sont au centre de débats controversés 
depuis plus de 20 ans et qu'il subsiste toujours un certain degré d'incertitude scientifique. 
Pour autant il considère important de tenir compte du document le plus complet jamais réalisé 
à ce jour: le rapport Bio-Initiative, porté par des scientifiques américains et européens de 
renom, qui fait la synthèse de plus de 1.500 études consacrées à l’impact sanitaire des champs 
électromagnétiques sur l’homme. Un document qui relève dans ses conclusions qu'une 
exposition chronique et/ou trop importante aux ondes électromagnétiques peut engendrer des 
risques de cancers (leucémies chez les enfants en particulier), de maladie d’Alzheimer, de 
problèmes nerveux et troubles du sommeil.

C'est sur base de cette étude qu'en septembre 2007 l’Agence Environnementale Européenne a 
recommandé aux 27 Etats membres de prendre des mesures pour mieux protéger le public. Un 
avertissement partagé par le rapporteur qui estime que dans le domaine de la santé 
environnementale, l'Union européenne doit faire mieux et plus!

                                               
1 Rapport Tamino A4-0101-99.
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