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Auditoři EU prošetří opatření proti znečišťování ovzduší 
Evropský účetní dvůr (EÚD) provede audit celoevropských opatření proti znečišťování ovzduší, 
k němuž byly dnes zveřejněny první podrobné informace. Znečištěné ovzduší je prvním a největším 
environmentálním zdravotním rizikem v Evropě. Odhaduje se, že je každoročně příčinou 450 0001

Směrnice EU o národních emisních stropech stanoví emisní stropy pro každý členský stát a pro EU jako 
celek. Členské státy jsou povinny spravovat a sledovat kvalitu ovzduší a příslušné informace 
zveřejňovat. Z údajů nicméně vyplývá, že mnoho evropských měst se stále potýká se znečištěným 
ovzduším. 

 
případů předčasných úmrtí souvisejících s onemocněními dýchacího ústrojí a s jinými chorobami. 
Má rovněž značné hospodářské a environmentální dopady od zvýšených nákladů na lékařskou péči 
a snížené produktivity po poškozenou vegetaci a ekosystémy. Evropská unie vydává na boj se 
znečištěním ovzduší více než 2 miliardy EUR. 

Ve svém projevu ve Varšavě předseda EÚD Klaus-Heiner Lehne uvedl: „Naším úkolem je prověřovat 
výdaje v oblastech, které se dotýkají každodenních životů občanů EU, jejich problémů a potřeb. Proto 
chceme prověřit opatření v oblasti kvality ovzduší a vlivu životního prostředí na zdraví.” 

Klaus-Heiner Lehne a Janusz Wojciechowski, člen EÚD odpovědný za tento audit, byli ve Varšavě na 
jednání s polským národním auditním orgánem NIK. „Budeme kontrolovat účinnost evropských a 
vnitrostátních opatření na omezení znečištění ovzduší,“ uvedl Janusz Wojciechowski. „Rovněž se 
budeme zabývat evropským právním rámcem pro tyto otázky a posuzovat, zda jsou prostředky EU 
vydávány uvážlivě.“  

Auditoři EU budou dále pracovat s patnácti kontrolními institucemi z evropských i mimoevropských 
zemí na společné zprávě, která má představit spolehlivý a přesný obraz o situaci v různých zemích, 
jakož i přehled osvědčených postupů a účinných řešení.  

Podrobné údaje o financování EU na omezení znečištění ovzduší nejsou zatím k dispozici, zatím ale 
auditoři identifikovali v rámci obecného okruhu „kvalita ovzduší“ výdaje přesahující 2 miliardy EUR. 
Tato částka nezohledňuje dodatečnou podporu poskytovanou v odvětvích, jako je doprava nebo 
průmysl.  

                                                           

1 http://www.eea.europa.eu/themes/air 
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Poznámky pro redaktory 

Evropský účetní dvůr (EÚD) je nezávislý externí kontrolní orgán Evropské unie sídlící v Lucemburku. 
Přispívá ke zdokonalování finančního řízení EU, podporuje vyvozování zodpovědnosti a 
transparentnost a vystupuje jako nezávislý ochránce finančních zájmů občanů Unie. EÚD kontroluje, 
zda se rozpočet EU plní správně, a ověřuje, zda byly finanční prostředky EU vybrány a vynaloženy 
v souladu s právními předpisy a se zásadami řádného finančního řízení.  

Ve svém přezkumu provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí, zveřejněném dne 
6. února 2017, Evropská komise konstatovala, že 23 z 28 členských států EU porušuje normy kvality 
týkající se znečištění ovzduší. 

 
 


