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Szanowny Pan Minister Klimatu

Michat Kurtyka

Dot: List do ministra klimatu w sprawie pilnego dzialania kraj6w czlonkowskich Unii Europejskiej w
sprawie jakoici powietrza w 2020 r.
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Ju2 5 marca br. cztonkowie Rady ds. Srodowiska (ENVI) Unii Europejskiej przyjmq konkluzje
Rady w sprawie jako6ci powietrza atmosferycznego.

Chcieliby6my podkre6lii, 2e zanieczyszczenie powietrza stanowi najwiqksze Srodowiskowe

zagroienie dla zdrowia ludzi, prowadzqc do 400 000 przedwczesnych zgon6w rocznie w catej Unii

Europejskiej oraz ponad 40 000 tylko w Polscel. Wiele polskich miast znajduje siq na li6cie najbardziej
zanieczyszczonych miast europejskich, sporzqdzanej od wielu lat przez Swiatowq Organizacjq Zdrowia
(WHO). Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem jest istotnym czynnikiem ryzyka2 powa2nych

chor6b przewlektych, w tym nowotwor6w, chor6b uktadu krq2enia i ukladu oddechowego. Nowe

badania pokazujq r6wnie2 zwiqzek pomiqdzy zanieczyszczeniami powietrza a m.in. otytoSciE, cukrzycq

czy probfemami neurologicznymi. Szczeg6lnie zagro2one sq tzw. grupy szczeg6lnie wrailiwe, takie jak

dzieci, osoby starsze, ubogie czy ju| cierpiqce z powodu problem6w zdrowotnych.

Jako przedstawiciele organizacji pozarzqdowej analizujacej wptyw czynnik6w 6rodowiskowych
na zdrowie publiczne oraz (rodowiska naukowego zwracamy siq do Pana Ministra, aby wyrazii nasze

poparcie dla zobowiqzai zawartych w przedstawionym ostatnio Europejskim Zielonym tadzie
w sprawie osiqgniqcia zerowych emisji zanieczyszczefi.

W szczeg6lnodci zobowiqzanie Komisji Europejskiej do Sci6lejszego przestrzegania obecnych

standard6w jako6ci powietrza dq2qcych do poziomu rekomendacji Swiatowej Organizacji Zdrowia jest

wa2nym i dtugo oczekiwanym krokiem naprz6d3. Jednak w tej chwili kluczowe jest przej3cie od etapu

1 European Environment Agency (EEA). Air quality in Europe - 2019 report . EEA Report No 10/2019
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019
2 World Health Organisation (WHO) - Regional office for Europe. Review of evidence on health aspects of air
polf ution -REVIHAAP Project Technical Report -2013.
http://www.euro.who.int/-data/assets/p df Jile/OOAal193108lREVIHAAP-Final-technical-report-final-
version.pdf?ua=L
3 Health and Environment Alliance (HEAL)- Eight demands for clean air in the European Region - infographic
https://www.env-health.org/wp-content/uploads/2018/08/lnfographic-eight-demands.pdf



zobowiqzad do zaproponowania konkretnego harmonogramu wdro2enia wytycznych WHO jako

obowiqzujqcych standard6w UE w celu ochrony zdrowia wszystkich Europejek i Europejczyk6w.

W zwiqzku z nadchodzacym glosowaniem nad konkluzjami Rady w sprawie jako6ci powietrza

wzywamy Pana Ministra do:

. Nadania priorytetu pilnym dziataniom dq2qcym do redukcji zanieczyszczenia powietrza ze wszystkich

2r6del w celu ochrony zdrowia: realizacja zobowiqzai Europejskiego Zielonego tadu powinna byi
widoczna i mierzalna do kofca kadencjiobecnej Komisji Europejskiej;

. Stworzenie konkretnego planu dziatari w na najbli2sze lata maiqcego na celu dostosowanie norm UE

dotyczqcych jakofui powietrza do wytycznych WHO.

Z niecierpliwoSciq czekamy na konkretne propozycje Ministerstwa Klimatu dotyczqce redukcji

emisji otaz ze swojej strony oferujemy wsparcie w wysilkach prowadzqcych do osiqgniqcia czystego

powietrza w Polsce icaiej Unii Europejskiej.

Z wyrazami szacunku,

Weronika Michalakr
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