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Kontrolerzy UE planują zbadać środki podejmowane 
przeciwko zanieczyszczeniu powietrza 
Europejski Trybunał Obrachunkowy podał dziś pierwsze informacje na temat kontroli, którą 
zamierza przeprowadzić w odniesieniu do działań podejmowanych w UE na rzecz ograniczenia 
zanieczyszczenia powietrza. Zanieczyszczenie powietrza stanowi największe występujące 
w środowisku naturalnym zagrożenie dla zdrowia w Europie. Szacuje się, że co roku przyczynia 
się ono do 450 tys.1

W unijnej dyrektywie w sprawie krajowych poziomów emisji określono pułapy emisji odnoszące 
się do poszczególnych państw członkowskich i do całej Unii. Od państw członkowskich wymaga 
się, by dbały o jakość powietrza, monitorowały ją i podawały do wiadomości publicznej 
informacje na ten temat. Niemniej jednak z danych wynika, że wiele europejskich miast nadal 
boryka się z problemem zanieczyszczonego powietrza. 

 przedwczesnych zgonów wywołanych chorobami układu oddechowego 
i innymi chorobami. Wywiera ono również znaczące skutki społeczne i środowiskowe – od 
wzrostu kosztów leczenia i ograniczenia produktywności po zniszczenia roślinności 
i ekosystemów. Unia Europejska przeznaczyła ponad 2 mld euro na walkę z zanieczyszczeniem 
powietrza. 

– Zadaniem Trybunału jest badanie wydatków w obszarach, które bezpośrednio dotyczą życia 
codziennego obywateli Unii, ich problemów i potrzeb – powiedział w Warszawie prezes 
Trybunału Klaus-Heiner Lehne. – Z tego względu chcemy zbadać działania dotyczące jakości 
powietrza i środki przeciwdziałania zagrożeniom dla zdrowia spowodowanym czynnikami 
środowiskowymi. 

Klaus-Heiner Lehne i Janusz Wojciechowski, członek Trybunału odpowiedzialny za tę kontrolę, 
przybyli do Warszawy na spotkanie z Najwyższą Izbą Kontroli. – Trybunał sprawdzi skuteczność 
unijnych i krajowych działań na rzecz ograniczania zanieczyszczenia powietrza – poinformował 
Janusz Wojciechowski. – Przyjrzy się również europejskim ramom prawnym regulującym ten 
problem, a także oceni, czy środki unijne są wydatkowane rozważnie.  

Ponadto kontrolerzy unijni będą uczestniczyć wraz z 15 instytucjami audytowymi z krajów 
                                                           

1 http://www.eea.europa.eu/pl/themes/air 
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europejskich i pozaeuropejskich w opracowywaniu wspólnego sprawozdania mającego zapewnić 
wiarygodny i precyzyjny obraz sytuacji w różnych krajach, a także przegląd dobrych praktyk 
i skutecznych rozwiązań.  

Szczegółowe dane na temat wielkości unijnych środków finansowych przekazanych na rzecz walki 
z zanieczyszczeniem powietrza nie są jeszcze dostępne. Niemniej jednak kontrolerzy ustalili, że 
jak dotąd wydatki w ramach działu „jakość powietrza” wyniosły ponad 2 mld euro. W kwocie tej 
nie uwzględniono dodatkowego wsparcia zapewnionego za pośrednictwem takich sektorów jak 
transport czy przemysł.  

Informacje dla redaktorów 

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest niezależnym kontrolerem zewnętrznym Unii 
Europejskiej. Jego siedziba znajduje się w Luksemburgu. Trybunał przyczynia się do poprawy 
zarządzania finansami UE i pełni funkcję niezależnego strażnika interesów finansowych obywateli 
Unii Europejskiej, propagując rozliczalność i przejrzystość. Trybunał sprawdza, czy budżet Unii 
Europejskiej został wykonany poprawnie oraz weryfikuje, czy środki unijne są pozyskiwane 
i wydatkowane zgodnie z przepisami i zasadami należytego zarządzania finansami.  

W opracowanym przez Komisję pierwszym przeglądzie wdrażania przepisów środowiskowych, 
opublikowanym w dniu 6 lutego 2017 r., stwierdzono, że w 23 z 28 państwach członkowskich UE 
przekraczane są normy dotyczące jakości powietrza. 

 


