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Чистији ваздух за све 
Шта је важно и шта треба да урадимо? 

■ Загађење ваздуха штетно утиче на наше здравље и животну средину. Изазвано je 

углавном економским активностима као што су индустрија, саобраћај, енергетика и 

пољопривреда, као и активностима у домаћинству као што je грејање. 

■ Ваздух је данас знатно чистији него у последње две деценије – успешна политика и 

међународна сарадња значајно је смањила загађење ваздуха. На пример, емисија 

сумпор-диоксида - главни узрок киселих киша - је смањена за више од 80%, али... 

■ ... више акција је потребно да би се остварио даљи напредак: суспендоване честице и 

приземни озон и даље стварају озбиљне здравствене проблеме, а емисије настављају 

да оштећују животну средину. Најновије анализе показују да је 420 000 људи умрло 

прерано од загађења ваздуха у ЕУ у 2010. Забринутост јавности расте. 

■ Комесар Поточник је због тога прогласио 2013 за "Годину ваздуха" - и спровoди 

детаљан преглед европске политике квалитета ваздуха како би се развиле нове 

стратегије да би се значајно побољшао квалитет ваздуха у ЕУ. Ово ће побољшати 

усклађеност и примену важећих прописа, предложити нове мере и циљеве за заштиту 

здравља људи  и животне средине, унапредити иновације за чистије производе и 

процесе, и створити бољу повезаност са другим политикама и међународним 

иницијативама. 
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ЧИЊЕНИЦА 1: Загађен ваздух 

нарушава  наше здравље и животну 

средину 

 

Постоји велики број доказа о утицају загађења ваздуха 

на здравље људи. Европска комисија процењује да је у 

2010. години оно изазвало прерану смрт 420 000 људи. 

Посебно забрињавају суспендоване честице (PM) – 

једна врста фине прашине – приземни озон (О3) и азот 

диоксид (NO2). 

Које су главне загађујуће материје 

ваздуха - и одакле оне потичу? 

Суспендоване честице (PM) су фина прашина, коју емитују 

друмска возила, термоелектране, домаћинства, природни 

извори као што су морска со, ветром ношена прашина 

земљишта и песак. Пажња здравства је фокусирана на  

честице мање од 10 микрометара (μm) у пречнику (PM10) – а 

посебно на оне мање од 2,5 микрометара. 

Сумпор диоксид (SO2) се емитује из термоелектрана, 

индустрије, транспорта и домаћинстава. Штети људском 

здрављу и доприноси закисељавању земљишта и копнених 

вода. 

Азотне оксиде (NOx) емитују друмска возила, 

термоелектране, индустрија и домаћинства. Они су штетни за 

здравље људи и доприносе закишељавању и еутрофикацији. 

Азотни оксиди су такође кључни елеменат за повећање нивоа 

приземног озона (О3). 

Амонијак (NH3) се емитује у сточарској производњи и при 

употреби ђубрива у пољопривреди. Штети људском здрављу 

као саставни део такозваног секундарног PM-а и доприноси 

закисељавању и еутрофикацији. 

Испарљива органска једињења (VOC) се емитују употребом 

растварача у индустрији, из друмских возила, из домаћинстава 

при грејању и из термоелектрана. VOC су кључна компонента у 

формирању приземног озона. 

Приземни озон (О3) је секундарни загађивач производен при 

хемијским реакцијама NOx и VOC и сунчеве светлости. Штети 

људском здрављу, животној средини, усевима и осетљивим 

грађевинским материјалима као што су метали и боје. 

Најновија студија Светске здравствене организације 

(WHO) повезује дугорочно излагање суспендованим 

честицама (PM2.5) са смртним случајевима изазваним 

 

 

 

кардиоваскуларним и респираторним болестима , као 

и повећањем појава болести, као што су дечје 

респираторне болести. Према Европској Агецији за 

заштиту животне средине (ЕЕА) више од 80% градског 

становништва Европске уније је изложено нивоима PM 

који су изнад оних које прописује 2005 WHO Air Quality 

Guidelines, што скраћује грађанима живот у просеку 

осам месеци – и у најзагађенијим областима смањује 

животни век до две године. Ту је такође и нови доказ 

ефеката дугорочног излагања озону на смртност и 

репродуктивно здравље. 

Поред тога што угрожава здравље, загађење ваздуха 

узрокује и значајну штету на нашу животну средину и 

екосистем. Приземни озон оштећује пољопривредне 

културе, шуме и биљке, смањујући њихову стопу раста. 

Азотни оксиди (NOx), сумпор диоксид (SO2) и амонијак 

(NH3) штете земљишту, језерима и рекама тако што им 

повећавају киселост, и изазивају губитак биљног и 

животињског света. Амонијак и азотни оксиди такође 

ремете екосистеме земљишта и вода увођењем 

прекомерне количине хранљивих азота – процес 

познат као „еутрофикација“. Процењеује се да су 

тренутно две трећине заштићених локација у EU Natura 

2000 мрежи у озбиљној опасности од загађења 

ваздуха.  

ЧИЊEНИЦА 2: Решавање проблема 

загађења ваздуха захтева међународну 

сарадњу 

Загађење ваздуха не познаје државне границе и 

преноси се ветром на велике удаљености, тако да се 

његовим третирањем мора бавити кроз сарадњу на 

европском, међународном и глобалном нивоу. 

ЕУ је рано почела са политиком везаном за ваздух која 

штити људско здравље и животну средину. Прва је 

усвојила Европске стандарде за издувне гасове из 

кола још 1970. Временом, емисија већине загађујућих 

материја је смањена у ЕУ увођењем нових стандарда 

који захтевају побољшане технологије и промовишу 

иновације, како за мобилне изворе, као што су друмска 

возила, тако и за стационарне изворе, као што су 

термоелектране и тешка индустрија. 

Eмисије са локација ван ЕУ такође могу штетно да 

утичу на квалитет ваздуха у ЕУ – други делови света 

често користе старије технологије и имају ниже 

стандарде. Прекогранична сарадња је стога неопходна 

за решавање проблема загађења ваздуха. На северној 

хемисфери, међународна сарадња је усредсређена на 

Конвенцију о прекограничном загађењу ваздуха 

(CLRTAP) – чији је домаћин Економска комисија 

Уједињених Нација за Европу  (UNECE). Конвенција је 

усвојена 1979. године од стране европских земаља, 

САД и Канаде. Данас она броји 51 земаљу чланицу а 

донела је и низ протокола за контролу емисија главних 

загађивача ваздуха.  
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ЧИЊЕНИЦА 3: ЕУ сарадња и политика 

већ су смањиле загађење ваздуха 

Током протекле четири деценије, Европска унија је 

успоставила законодавне и друге мере које су учиниле 

да је ваздух који удишемо данас много чистији него 

раније. 

Постоје два главна инструмента ЕУ који се баве 

загађењем ваздуха. Први је ЕУ Директива квалитета 

амбијенталног ваздуха (ревидирана и усвојена 2008), 

којa поставља ЕУ стандарде квалитета ваздуха за 

приземни озон, PM, азотне оксиде, тешке метале и низ 

других загађивача. Други је Директива достизања 

циљних вредности националних емисија (усвојена 

2001), која покрива укупну емисију сумпор диоксида, 

азотних оксида, амонијака и испарљивих органских 

једињења (VOC). 

Емисије се смањују током времена, нарочито из 

великих индустријских постројења, индустрије и 

саобраћаја. Квалитет горива је побољшан, а заштита 

животне средине уврштена у политику саобраћаја, 

индустрије и енергетике. 

Као резултат тога, ЕУ је остварила тзв апсолутна 

раздвајања између економског раста и емисије. На 

пример, док су европске економије значајно порасле у 

последње две деценије, емисије сумпор диоксида су 

смањене за 80-90% - што значи да киселе кише, 

проблем који је харао Европом  у 1980-им, сада скоро 

решен. 

 

ЧИЊЕНИЦА 4: Али још много треба да се 

уради – 2013 је „Година ваздуха“ за ЕУ 

политику заштите животне средине 

Још увек је велики утицај ваздуха лошег квалитета на 

здравље људи. Најновија иницијатива покренута је 

2005  "Тематска стратегија о загађењу ваздуха", али 

ЕУ је и даље далеко од свог дугорочног циља, "да се 

постигне ниво квалитета ваздуха који нема за 

последицу значајан утицај на здравље људи и животну 

средину ", као што је наведено у ЕУ програму 

планирања животне средине. Неколико ЕУ-стандардa 

квалитета ваздуха се још увек не поштују у многим 

регионима и градовима, и здравље људи трпи због 

већих трошкова здравствене заштите и привреде. 

 

Време је, дакле за процену и јачање ЕУ политике 

квалитета ваздуха, као што су нове граничне 

вредности емисије у NECD  које укључују постизање 

још амбициознијих циљева до 2020 и касније. Из тог 

разлога, Европска Комисија је започела  

 

 

 

 

Које су последице загађења ваздуха? 

Здравствени проблеми укључују озбиљне ефекте на 

кардиоваскуларни и респираторни систем доводећи до 

смањења функције плућа, астме, хроничног бронхитиса и 

преране  смрти. 

Закисељавање земљишта и извора воде наносе штету 

биљном и животињском свету у шумама, језерима и рекама, 

као и зградама и историјским знаменитостима. 

Еутрофикација - вишак хранљивих материја, као што су 

азотни оксиди  и амонијак, у води или земљишту - нарушава 

биодиверзитет путем претераног раста појединих биљака 

које угрожавају друге биљке и животиње у земљишту, 

рекама и језерима. 

Физичко оштећење објеката и споменика, због корозије и 

прљање њихове површине, услед присуства суспендованих 

честица у ваздуху и киселих киша. 

израду детаљног извештаја ЕУ политике квалитета 

ваздуха, који треба да буде завршен ове године. 

Комесар за животну средину  је такође прогласио 2013 

као 'Година ваздуха ", са цињем да се подигне општа и 

политичка свест о загађењу ваздуха, и да се 

промовише велики број догађаја и иницијатива у вези 

ваздуха (као што су у 2013 Зелена недеља, највећа 

европска годишња конференција о европској политици 

животне средине), која се организује у ЕУ, на 

националним и локалним нивоима. 

Извештај полтике квалитета  ваздуха указује на јасан 

захтев за акцију. Најновије истраживање  

Еуробарометра о питањима квалитета ваздуха 

показало је да више од половине Европљана верује да 

се квалитет ваздуха погоршао у последњих 10 година. 

Осим тога, седам од десет Европљана кажу да нису 

задовољни напорима које улажу власти за 

побољшање квалитета ваздуха - и четири од пет 

испитаника мисли да ЕУ треба да предложи додатне 

мере за решавање проблема загађења ваздуха. 
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ЧИЊЕНИЦА 5: Садашња политика у 

области заштите ваздуха ће довести до 

нове стратегије која ће помоћи у 

заштити ваздуха, здравља и животне 

средине 

Ослањајући се на претходне успехе, извештај 

Европске комисије о политици у области заштите 

ваздуха,  укључујући и главне емитере и 

заинтересовану јавност,  ће резултирати обновљеном 

стратегијом ЕУ за чист ваздух за период до 2030 и 

даље, са следећим фокусом:  

 1. Заштита здравља 

Најважнији дугорочни циљ је смањење даљег 

излагања грађана загађеном ваздуху. То захтева, као 

први корак, обезбеђивање минималног нивоа заштите 

за све грађане ЕУ, а то значи да се ЕУ стандарди 

квалитета ваздуха нигде не прекорачују.  

 2. Заштита животне средине 

ЕУ, такође, има за циљ да заштити све екосистеме од 

ацидификације и еутрофикације. Ово ће укључити 

наставак  напора да се смање емисије у кључним 

секторима као што су производња енергије у 

термоелектранама, друмски транспорт, тешка 

индустрија, управљање отпадом - са повећаним 

фокусом на секторе који још нису добили довољно 

пажње, као што су, индивидуално грејање 

домаћинстава и пољопривреда. 

 3. Додатни напори да се применe 

постојеће обавезе и постигне даље 

смањење емисија 

Да би се постигли ови циљеви, извештај разматра низ 

рационалних мера којим би се емисије још више 

смањиле. Када би  једноставно применили постојеће 

технологије у најширој могућој мери, процењује се да 

би се избегле преране смрти стотине хиљада људи 

годишње, и елиминисала трећина еутрофикационих 

утицаја на заштићена подручја у Natura 2000 мрежи у 

периоду од 10 година.  

4. Иновације за смањење емисија и 

подршку раста 

Постизање ових амбициозних циљева за квалитет 

ваздуха ће захтевати развој и примену нових 

технологија. Истраживачки програм Horizon 2020 и 

иницијатива Innovation Union ће помоћи, а европска 

индустрија ће морати да инвестира у чисте технлогије. 

То ће донети и економску и друштвену корист, јер су 

здравствени трошкови и губитак радног времена услед 

загађења ваздуха значајни.  Такође ће имати корист и 

европска конкурентност. Већ сада је америчко 

законодавство строжије од законодавства ЕУ, а земље 

попут Кине почињу да убрзавају мониторинг квалитета 

ваздуха и контролу емисија. Овакав развој ствара 

огромна потраживања за производима и процесима 

који емитују мање а то је  велика шанса за европске 

компаније да доприносе одрживом развоју и 

запошљавању. 

 5. Усклађеност са другим политикама 

и међународним иницијативама 

Извештај ће тражити кохерентност између политике 

квалитета ваздуха ЕУ и недавно ревидираног 

протокола CLRTAP Gothenburg Protocol, који укључује 

нове границе за емисије до 2020, укључујући оне за 

суспендоване честице. Иницијатива Innovation Union ће 

такође радити на томе да обезбеди ширу ратификацију 

Протокола од стране земаља које нису у ЕУ, што ће 

донети велику корист и земљама у окружењу ЕУ и 

самој Унији. 

Поред тога, Европска комисија гледа како да обезбеди 

да политика квалитета ваздуха има користи од 

политика климе и енергије, и обрнуто. На пример, 

смањивање присуства загађујућих материја које имају 

утицај и на климу ће истовремено допринети и 

здрављу и ограничавању климатских промена.  

Европа је постигла велики напредак у квалитету 

ваздуха у последњих неколико деценија, али још много 

остаје да се уради. Тренутни извештај ће дати 

стратегију за постизање још чистијег ваздуха у 

будућности, доносећи бенефиције и здрављу и 

животној средини и економији.  

 

 

Повезани линкови 

European Commission web pages for Janez Potočnik, European 

Commissioner for the Environment 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik 
European Commission web pages on Air Policy: 

http://ec.europa.eu/environment/air 
European Environment Аgency web pages on air pollution: 

http://www.eea.europa.eu/themes/air 
United Nations Economic Commission for Europe web pages on the 

Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution: 

http://www.unece.org/env/lrtap 
Innovation Union initiative: 
http://ec.europa.eu/resear ch/innovation-union/index_en.cfm 

 

 


