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Sinteză
Balcanii de Vest găzduiesc 16 termocentrale pe 
cărbune depășite tehnologic, care reprezintă o 
amenințare la adresa sănătății publice prin prisma 
poluării masive a aerului pe care o cauzează, 
afectând negativ locuitorii din regiune, din UE și nu 
numai. An de an, ele provoacă 3.000 de cazuri de 
moarte prematură, 8.000 de cazuri de bronșită la 
copii și alte afecțiuni cronice, împovărând sistemele 
de sănătate și economiile naționale cu 6,1-11,5 
miliarde EUR. Majoritatea costurilor medicale sunt 
suportate de UE (3,1-5,8 miliarde EUR), în vreme ce 
țările din Balcanii de Vest se estimează că au costuri 
suplimentare de 1,9-3,6 miliarde EUR pe an. 

Poluarea aerului de către termocentralele pe bază 
de combustibili fosili sau de către orice alt poluant 
constituie un fenomen transfrontalier. Chiar dacă 
nu sunt membre ale Uniunii Europene, țările din 
Balcanii de Vest (Bosnia și Herțegovina, Macedonia, 
Muntenegru, Kosovo și Serbia) contribuie la 
poluarea aerului din UE din pricina termocentralelor 
pe cărbune care eliberează cantități alarmante de 
poluanți ce străbat distanțe însemnate. Efectele se 
resimt cel mai puternic în țările învecinate (România, 
Italia, Ungaria, Bulgaria, Grecia și Croația), dar nu 
lipsesc nici din țări mai îndepărtate, ca Polonia, 
Germania, Cehia sau Austria.

Toate acestea se datorează faptului că termocen-
tralele pe cărbune din Balcanii de Vest sunt vechi, 
ineficiente și depășite tehnic. În 2016, totalitatea ter-
mocentralelor pe cărbune din regiune (16 centrale 
cu capacitate totală de 8 GW) au eliberat în atmos-
feră mai mult dioxid de sulf decât totalitatea ter-
mocentralelor pe cărbune din UE (250 de instalații 
cu capacitate totală de 156 GW), constatându-se 
niveluri la fel de alarmante și în ceea ce privește 
particulele în suspensie și oxizii de azot. 

Încă din 2005 țările din Balcanii de Vest au ratificat 
Tratatul de instituire a Comunității Energiei, care 
își propune să integreze piața energetică a UE cu 
cele ale țărilor învecinate. Tratatul prevede ca până 
în 2018 țările din Balcanii de Vest să se conformeze 
legislației UE în materie de control al poluării. 
Cu toate acestea, reorientarea către surse de 
energie sănătoase, investițiile și retehnologizările 
instalațiilor existente de producere a energiei 
electrice întârzie, în mare parte, să apară. 

Un rol crucial în lipsa progresului îl joacă îndârjirea 
factorilor de decizie din regiune de a înlocui 
termocentralele vechi pe cărbune cu centrale noi, 
tot pe bază de cărbune. Este în interesul tuturor 
cetățenilor Europei (atât din UE cât și din Balcanii 
de Vest) să nu rămână nepăsători la această 
amenințare la adresa sănătății publice. Factorii de 
decizie din UE și din Balcanii de Vest trebuie să 
pună pe primul loc clima și sursele sănătoase de 
energie, ceea ce presupune, în cele din urmă, o 
dezafectare inevitabilă a instalațiilor pe cărbune. 
Comunitatea Energiei trebuie consolidată pentru 
a putea aplica ferm măsurile existente de control 
al poluării și a introduce legislație nouă în Tratat. 
Comisia Europeană trebuie să prioritizeze măsuri 
pentru controlul poluării și calitatea aerului în cadrul 
procesului de aderare la UE, mai ales renunțând 
să mai ofere fonduri UE companiilor care vor să 
construiască noi termocentrale pe cărbune. 

De asemenea, este necesar să includă în dezbaterea 
publică și în deciziile luate opinia avizată a special-
iștilor din domeniul medical privitoare la impactul 
asupra sănătății și la costurile cauzate de energia pe 
bază de cărbune, precum și să se asigure că în elab-
orarea planurilor pentru un aer curat și a politicilor 
energetice se ține cont de aspectele medicale.


