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Audítori EÚ preskúmajú opatrenia na boj proti 
znečisťovaniu ovzdušia 
Európsky dvor audítorov (EDA) sa chystá vykonať audit zameraný na opatrenia na boj proti 
znečisťovaniu ovzdušia v rámci celej EÚ a dnes oznámil prvé podrobnosti v súvislosti s týmto 
auditom. Znečistenie ovzdušia je najvážnejším rizikom pre zdravie a životné prostredie v Európe. 
Každý rok je príčinou zhruba 450 0001

V smernici EÚ o národných emisných stropoch sú stanovené emisné stropy pre každý členský štát 
a pre EÚ ako celok. Členské štáty sú povinné riadiť a monitorovať kvalitu svojho ovzdušia a príslušné 
informácie zverejňovať. Z údajov však vyplýva, že mnohé európske mestá stále bojujú so znečisteným 
ovzduším. 

 predčasných úmrtí v dôsledku ochorení dýchacieho 
ústrojenstva a ďalších ochorení. Zároveň má značný hospodársky a environmentálny vplyv, od 
zvýšených zdravotných nákladov a zníženej produktivity až po poškodenú vegetáciu a ekosystémy. 
Európska únia vynakladá na boj proti znečisťovaniu ovzdušia viac ako 2 mld. EUR. 

Predseda EDA, Klaus-Heiner Lehne, vo Varšave uviedol, „Našou úlohou je preskúmať výdavky 
v oblastiach, ktoré sa týkajú každodenného života občanov EÚ, ich problémov a potrieb. Z tohto 
dôvodu chceme preskúmať opatrenia v oblasti kvality ovzdušia a vplyvu životného prostredia 
na zdravie.” 

Pán Lehne a Janusz Wojciechowski, člen EDA zodpovedný za audit, sa vo Varšave stretli 
s predstaviteľmi NKÚ, poľského národného kontrolného úradu. Pán Wojciechowski uviedol, „Budeme 
kontrolovať účinnosť opatrení EÚ a členských štátov na zníženie znečistenia ovzdušia. Preskúmame tiež 
právny rámec EÚ na riešenie tejto otázky a posúdime, či sa finančné prostriedky EÚ vynakladajú 
rozumne.”  

Audítori EÚ spolu s pätnástimi kontrolnými inštitúciami z európskych i mimoeurópskych krajín budú 
okrem toho pracovať na spoločnej správe, ktorej cieľom bude poskytnúť spoľahlivý a presný obraz 
o situácii v jednotlivých krajinách, ako aj prehľad osvedčených postupov a účinných riešení.  

Podrobné údaje o finančných prostriedkoch, ktoré EÚ poskytla na zníženie znečistenia ovzdušia, ešte 
nie sú k dispozícii, ale audítori zatiaľ zaznamenali výdavky vo výške vyše 2 mld. EUR v rámci 

                                                           

1 http://www.eea.europa.eu/themes/air. 
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všeobecnej položky „kvalita ovzdušia“. Neberie sa pritom do úvahy dodatočná podpora poskytovaná 
prostredníctvom sektorov, ako je doprava a priemysel.  

Poznámka pre vydavateľov 

Európsky dvor audítorov (EDA) je nezávislým externým audítorom EÚ, ktorý sídli v Luxemburgu. 
Prispieva k zlepšovaniu finančného hospodárenia EÚ, podporuje povinnosť zodpovedať sa 
a transparentnosť a vystupuje ako nezávislý ochranca finančných záujmov občanov EÚ. EDA 
kontroluje, či sa rozpočet EÚ plní správne a či sa finančné prostriedky EÚ vyberajú a vynakladajú 
zákonným spôsobom a v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia.  

Európska komisia v prvom „Preskúmaní vykonávania právnych predpisov v oblasti životného 
prostredia“ uverejnenom 6. februára 2017 zistila, že 23 z 28 členských štátov EÚ porušovalo normy 
kvality ovzdušia.  

 


