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Transporturile și mediul în UE

Sectorul transporturilor reprezintă în jur de o treime din consumul final de energie în ţările membre 
AEM și mai mult de o cincime din emisiile de gaze cu efect de seră. Acesta este de asemenea 
responsabil de o mare parte a poluării atmosferice în mediul urban, precum şi de poluarea fonică. Mai 
mult, sectorul transporturilor are un impact semnificativ asupra peisajului, deoarece împarte 
suprafețele naturale în mici porţiuni cu consecinţe grave asupra plantelor şi animalelor.

Consumul de energie şi emisiile de poluanți de mai multe tipuri din domeniul transportului au scăzut 
în 2009, dar această reducere poate fi numai un efect temporar al recesiunii economice. Este nevoie 
de o reorientare amplă a sistemului european de transport, în aşa fel încât emisiile să nu crească, chiar 
şi în perioadele de creştere economică puternică. Pentru prima dată, Comisia Europeană a propus un 
obiectiv de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) pentru transport. Pentru atingerea 
obiectivului de reducere cu 60 % a emisiilor cuprins în Cartea albă „Foaia de parcurs pentru un spaţiu 
european unic al transporturilor” din 2011, este necesar ca efortul de integrare a acestei politici să se 
traducă în acţiuni tangibile și hotărâte în următorii ani. Mecanismul de raportare privind transportul şi 
mediul (TERM) din 2011 a constituit baza pentru o evaluare anuală a progreselor către atingerea 
acestor obiective prin introducerea Setului de indicatori fundamentali TERM (TERM-CSI) şi a 
standardelor de mediu de referinţă pe baza cărora se vor evalua progresele. TERM-CSI-urile vor fi 
utilizate pentru evaluarea gradului în care UE pune bazele unui transport mai puţin poluant.



Reduceri ale emisiilor de GES din transporturi în 2008 și 2009, în special ca urmare a 
efectelor recesiunii economice

Emisiile legate de transport, inclusiv transportul maritim internațional și aerian, reprezentau 24% din 
totalul emisiilor GES din UE în 2009. Noua carte albă privind transportul necesită ca statele membre 
UE să reducă GES-urile din transport cu 60% până în 2050, în comparație cu nivelurile din 1990. 
Deoarece emisiile au crescut în realitate cu 27% între 1990 și 2009, UE trebuie să ajungă la o 
reducere totală de 68 % între 2009 și 2050.

Atingerea obiectivelor de reducere a GES înseamnă concentrarea pe cea mai curată tehnologie 
posibilă şi pe combustibilii cu conținut redus de carbon, dar şi pe utilizarea celor mai eficiente moduri 
de transport și eliminarea ineficienţelor economice care provin, printre altele, din costuri externe 
neacoperite. TERM 2011 ilustrează că au fost obținute creşteri ale eficienței în urma introducerii de 
limite obligatorii pentru emisiile de CO2 pentru noile autoturisme. Noile autoturisme din 2010 au 
fost cu aproximativ o cincime mai eficiente decât în 2000. Odată cu reglementarea emisiilor de CO2 
convenite în prezent provenite de la autoturisme şi autodube s-a stabilit un curs către un parc auto de 
vehicule cu emisii reduse.

Conform datelor finale, noile autoturisme devin semnificativ mai eficiente energetic în fiecare an, iar 
industria auto per ansamblu este pe drumul cel bun către atingerea obiectivelor privind emisiile.

Proporţia în trafic a autoturismelor cu combustibili alternativi a crescut constant, acestea 
reprezentând în 2009 peste 5% din parcul auto. Majoritatea lor utilizau gaz petrolier lichefiat (GPL), 



în timp ce vehiculele electrice reprezentau 0,02% din parcul auto total.

Consumul de energie în domeniul transporturilor semnificativ mai mare decât în 1990; dependența 
de petrol a sectorului transporturilor este nesustenabilă.

Consumul anual de energie din transporturi a crescut continuu între 1990 și 2007 în țările membre 
AEM. Între 2007 şi 2009, cererea totală de energie din partea transporturilor a scăzut cu 4%, dar 
tendinţa crescătoare s-ar putea uşor relua odată cu creşterea economică.

Atingerea obiectivului european de reducere a CO2 cu 60% până în 2050 în comparație cu 1990 va 
necesita reducerea cu aproape 70% a consumului de petrol în sectorul de transport. Dependenţa 
actuală de 96% a sectorului de transport faţă de petrol este nesustenabilă.

Sectorul transporturilor nu este numai cel mai mare consumator de energie, ci şi sectorul cu cea mai 
rapidă rată de creştere în ceea ce priveşte tendinţele de consum. În ultimii ani, consumul de energie 
din transporturi a scăzut mai puţin decât în alte sectoare şi, prin urmare, proporţia sa a continuat să 
crească; ajungând la 33% în 2009 pentru UE-27 (inclusiv transportul aerian internaţional, dar fără 
transportul maritim internaţional).

Preţurile combustibilului nu transmit semnale puternice de încurajare a alternativelor mai eficiente 
de transport. Preţul mediu real (nivelul preţului din 2005) al benzinei fără plumb era de 1,14 EUR pe 
litru în iunie 2011, în termeni reali, cu 15% mai mare decât în 1980.



La majoritatea poluanților atmosferici din transporturi emisiile au scăzut începând din 1990.

Începând din 1990, s-au înregistrat progrese importante cu privire la reducerea emisiilor multor 
poluanţi atmosferici din sectorul transporturilor. Cu toate acestea, multe oraşe şi alte zone urbane 
întâmpină dificultăţi în respectarea limitelor de concentraţie stabilite de legislaţia UE privind 
poluanţii atmosferici — în special transportul rutier are o influenţă majoră asupra calităţii aerului 
urban.

În toate sectoarele de transport emisiile au scăzut din 1990, în ciuda creşterii generale a activităţii din 
cadrul sectorului începând din acea perioadă. În AEM-32 (cele 32 de ţări membre ale AEM), emisiile 
de NOX din transport au fost reduse între 1990 şi 2009 cu 25%, emisiile de PM2.5 cu 27%, de SOX cu 
37%, de CO cu 75% şi de compuşi organici volatili nemetanici (NMCOV) cu 77%.

Importanţa relativă a altor emisii decât cele provenite de la gazele de eşapament a crescut pe măsură 
ce introducerea tehnologiilor de reducere a pulberilor în suspensie provenite de la vehicule a dus la 
reducerea emisiilor de gaze de eşapament. În 2009, emisiile de PM2.5 provenite din alte surse decât 
gazele de eşapament reprezentau 25% din emisiile din sectoarele de transport rutier, în comparație 
cu numai 10% în 1990.

Per ansamblu, obiectivele privind calitatea atmosferică au fost depăşite în multe zone. La dioxidul de 
azot (NO2), care poate produce astm şi alte probleme respiratorii, valorile limită anuale au fost 
depăşite la 41% din staţiile de monitorizare a traficului în anul 2009. În plus, valoarea limită zilnică la 
PM10 a fost depăşită la 30% din locaţiile din trafic din UE-27 (totalul ţărilor din UE) în 2009.



Două probleme diferite de interes crescând trebuie subliniate pentru a explica diferențele dintre 
tendințele emisiilor și valorile preconizate ale calității aerului. În primul rând, proporția de NOX emis 
direct sub formă de NO2 rezultat de la vehicule a crescut ca urmare a pătrunderii mai mari pe piaţă a 
vehiculelor alimentate cu motorină în unele ţări şi a montării unor dispozitive de combatere a 
poluării, de exemplu filtre pentru pulberi în suspensie şi catalizatori de oxidare. Această creştere a 
emisiilor directe de NO2 din sectorul de trafic are efect asupra concentraţiei, anulând parţial sau total 
efectul reducerilor de emisii de NOX. În al doilea rând, există dovezi clare că emisiile reale de la 
vehicule (adesea denumite „emisii din lumea reală”) pot depăşi emisiile referitoare la aprobarea de 
tip pentru fiecare tip de vehicul (în special emisiile de NOX de la vehiculele alimentate cu motorină). 
Acelaşi lucru este valabil pentru emisiile de CO2.

Impactul zgomotului și al fragmentării peisajelor ca urmare a transporturilor sunt în continuare o 
problemă.

Aproape 100 de milioane de persoane au fost expuse pe termen lung la niveluri medii de zgomot 
dăunătoare provenite de la vehicule rutiere pe arterele rutiere majore.



Transporturile și diversitatea biologică

Drumurile, căile ferate și autostrăzile secţionează peisajele Europei în parcele şi mai mici, cu 
consecințe grave pentru diversitatea biologică. Aproape 30% din terenurile din UE au un grad de 
fragmentare mediu, mare sau foarte mare, împiedicând deplasarea şi reproducerea multor specii. 
Datele indică de asemenea că fragmentarea datorată infrastructurii de transport şi extinderii urbane 
reprezintă o ameninţare din ce în ce mai mare şi duce la creşterea accesibilității şi a perturbărilor.



Să înțelegem schimbările climatice

Schimbările climatice reprezintă o actualitate: temperaturile cresc, tiparele precipitaţiilor se schimbă, gheţarii 
şi zăpada se topesc, iar nivelul mediu global al mărilor creşte. Ne aşteptăm ca aceste schimbări să continue, iar 
condiţiile meteorologice extreme care conduc la riscuri de genul inundaţiilor şi a secetei să devină mai 
frecvente şi intensitatea lor să sporească. Impactul asupra naturii, a economiei şi a sănătăţii noastre, asemeni 
vulnerabilităţii acestora variază în Europa în funcţie de regiune şi teritoriu, precum şi de sectorul economic 
afectat.

Cele mai mari creşteri de temperatură se înregistrează în Europa în partea sudică a continentului şi în regiunile 
arctice; iar cele mai pronunţate scăderi ale cantităţii precipitaţiilor tot în partea sudică, creşterile caracterizând 
nordul şi nord-vestul continentului. Creşterile prognozate ale intensităţii şi frecvenţei valurilor de căldură şi a 
inundaţiilor, precum şi modificările ce vor surveni în distribuţia unor boli infecţioase şi a polenului vor produce 
efecte negative asupra sănătății umane.

Schimbările climatice constituie şi o presiune adiţională asupra ecosistemelor, ceea ce duce la deplasarea spre 
nord şi spre zonele de altitudine mai ridicată a multor specii de plante şi animale. Ele afectează în mod negativ 
agricultura, industria forestieră, producerea energiei electrice, turismul şi infrastructura în general.

Printre regiunile europene deosebit de vulnerabile în faţa schimbărilor climatice se numără:
· Sudul Europei şi bazinul mediteranean (datorită sporirii valurilor de căldură şi a frecvenţei secetelor);
· zonele muntoase (datorită topirii în zone din ce în ce mai extinse a zăpezii şi a gheţii);
· zonele de coastă, deltele şi luncile inundabile (datorită creşterii nivelului mărilor şi a sporirii frecvenţei 
precipitaţiilor abundente, a inundaţiilor şi a furtunilor);
· nordul îndepărtat al Europei şi regiunea arctică (datorită creşterii temperaturilor şi a topirii gheţii).



Poluarea cauzată de trafic este încă nocivă pentru sănătate în multe părţi ale Europei

În Europa, transportul este responsabil pentru nivelurile nocive ale poluanţilor atmosferici şi pentru 
un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră ale UE. Multe dintre problemele de mediu care decurg de 
aici pot fi rezolvate prin intensificarea eforturilor în vederea îndeplinirii noilor obiective ale UE, 
potrivit celui mai recent raport al Agenţiei Europene de Mediu (AEM).

Raportul anual din cadrul Mecanismului de raportare privind transporturile şi mediul (TERM) 
( ) al AEM analizează impactul transporturilor http://www.eea.europa.eu//publications/term-2013
asupra mediului în Europa. Au existat unele îmbunătăţiri, deşi acestea pot fi parţial atribuite activităţii 
economice reduse din timpul recesiunii. În raport se afirmă că, pe măsură ce climatul economic se 
îmbunătăţeşte, noile obiective ale UE în domeniul transporturilor ar trebui să-şi concentreze 
eforturile pentru a reduce şi mai mult impactul asupra mediului.

Deşi a scăzut în ultimele două decenii, poluarea aerului reprezintă încă o problemă majoră în multe 
domenii. „Standardele Euro” pentru vehicule nu au reuşit să reducă emisiile reale de NO2 la nivelurile 
prevăzute în legislaţie, deşi s-au realizat îmbunătăţiri semnificative în ceea ce priveşte calitatea 
aerului în ansamblu.

Intensificarea transporturilor de mărfuri conduce, de asemenea, la degradarea calităţii aerului. 
Transportul de mărfuri a fost una dintre cauzele principale ale creşterii concentraţiilor de NO2. 
Intensificarea transportului maritim în ultimele două decenii a însemnat, de asemenea, că emisiile de 
oxizi de sulf care cauzează ploi acide au scăzut cu doar 14% din 1990, în ciuda îmbunătăţirilor majore 

http://www.eea.europa.eu//publications/term-2013


în ceea ce priveşte eficienţa.

Jacqueline McGlade, directorul executiv al AEM, a afirmat: „Una dintre cele mai mari provocări ale 
secolului XXI va fi aceea de a atenua efectele negative ale transporturilor, precum gazele cu efect de 
seră, poluarea aerului şi zgomotul, păstrând în acelaşi timp aspectele pozitive ale mobilităţii. Europa 
poate să se poziţioneze ca lider prin intensificarea activităţii sale în domeniul inovării tehnologice în 
mobilitate electrică. O asemenea schimbare ar putea transforma viaţa urbană.”



Alte tendinţe şi constatări

Oamenii care locuiesc în apropierea şoselelor aglomerate din Europa sunt încă deosebit de expuşi la 
niveluri excesive ale poluării aerului. În 2010, s-au înregistrat niveluri nocive ale dioxidului de azot 
(NO2) peste valorile limită legale în cazul a 44% dintre staţiile rutiere de monitorizare a traficului. În 
plus, nivelurile particulelor (PM10) depăşeau valorile limită la 33% dintre aceste staţii. Aceşti 
poluanţi pot afecta sistemul cardiovascular, plămânii, ficatul, splina şi sângele.

Europa trebuie să reducă şi mai mult consumul de energie implicat de transporturi, întrucât nivelul a 
fost cu doar 4,3% mai mic în 2011 decât nivelul maxim atins în 2007. Consumul de energie din 
anumite ramuri ale sectorului de transporturi a fost puternic influenţat de fluctuaţiile economice din 
ultimii ani. Cererea de transport de marfă este deosebit de sensibilă la fluctuaţiile economice. După o 
scădere bruscă între 2008 şi 2009, aceasta a crescut cu 5,4% în 2010.

Cererea de transport de pasageri a scăzut cu aproape 1% între 2009 şi 2010. Acest lucru pare să 
contrazică tendinţa pe termen lung, întrucât cererea de transport de pasageri a crescut în mod 
constant în întreaga UE de la jumătatea anilor '90, de când există primele evidenţe. Raportul 
precizează că utilizarea autovehiculului personal a rămas mai mult sau mai puţin constantă, în ciuda 
recesiunii economice şi a fluctuaţiilor mari ale preţului combustibililor din ultimul deceniu.
În unele cazuri, preţurile pot influenţa oamenii să facă alegeri care sunt dăunătoare pentru mediu. 
Raportul precizează că, de la jumătatea anilor '90, achiziţionarea unei maşini este din ce în ce mai 
ieftină în termeni reali, în timp ce călătoria cu trenul şi transportul de pasageri pe apă au devenit mai 
scumpe. Cu toate acestea, autovehiculele noi sunt din ce în ce mai eficiente. În medie, autovehiculele 



vândute în 2011 au fost cu 3,3% mai eficiente decât media celor vândute în anul precedent.

Sectorul transporturilor trebuie să reducă emisiile de dioxid de carbon cu 68% între 2010 şi 
jumătatea secolului în vederea îndeplinirii obiectivului UE. Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din transporturi au scăzut cu 0,4% între 2009 şi 2010, iar primele estimări indică o scădere 
similară între 2010 şi 2011.

Zgomotul este un alt impact al transporturilor care poate cauza probleme grave de sănătate. Raportul 
constată că, în cele mai mari oraşe din Europa, trei din cinci rezidenţi sunt expuşi la niveluri de zgomot 
nocive provocate de trafic. Chiar şi în zonele rurale, 24 de milioane de europeni sunt expuşi la 
zgomote nocive provocate de trafic pe timp de noapte. Acest lucru poate cauza atât probleme fizice, 
cât şi psihologice.



22 septembrie - Ziua Internațională a Circulației fără Mașini

Organizat de Carfree Network World, evenimentul are drept scop reducerea emisiilor de dioxid de 
carbon, care contribuie la efectul de seră.

Pentru a trage un semnal de alarmă, pentru a ne oferi oportunitatea de a respira, măcar o zi, aer curat şi 
pentru a face o diferenţă , în fiecare an pe data de 22 septembrie, oamenii din întreaga lume se adună 
pentru a marca "Ziua Internaţională a Circulaţiei fără Maşini ".

În această zi sute de oraşe îşi închid centrele de circulaţie auto, încurajând mersul pe jos sau cu 
bicicleta, precum şi alte forme de deplasare.
 
Evenimentul a avut ca punct de plecare Europa, mai exact Franţa anului 1998, dar, în timp, 
popularitatea acestuia a depăşit graniţele bătrânului continent. 

În ţara noastră, nu mai este demult un secret că, marile oraşe se confruntă cu probleme serioase de 
poluare şi aglomerare.

Ţine doar de noi să trăim într-un oraş mai puţin aglomerat, zgomotos sau poluat.
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