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GLOSAR IN KRATICE 

Amoniak (NH3) Brezbarven, oster plin. 

Benzo[a]piren (BaP)  BaP je trdna snov, ki se sprošča kot posledica nepopolnega 
zgorevanja fosilnih goriv in biogoriv. Njegovi glavni viri so 
ogrevanje gospodinjstev (zlasti kurjenje lesa in premoga), 
proizvodnja električne energije v elektrarnah, sežiganje 
odpadkov, proizvodnja koksa in proizvodnja jekla.  

Črni ogljik  Črni ogljik je sestavina PM2,5, ki nastane pri nepopolnem 
zgorevanju goriv, glavna vira pa sta promet in ogrevanje 
gospodinjstev. 

DALY 
Disperzijski pogoji 

Izgubljeno leto življenja zaradi bolezni, invalidnosti ali 
prezgodnje smrti 
Disperzijski pogoji kažejo sposobnost ozračja za 
razredčenje onesnaževal zraka. 

Delci (PM) Trdni in tekoči delci, ki lebdijo v zraku. Glede na velikost se 
delci delijo na grobe delce (PM10) in drobne delce (PM2,5). 

Direktiva o industrijskih emisijah Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito 
preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L 334, 
17. 12. 2010, str. 17) (prenovitev) 

Direktiva o kakovosti zunanjega zraka Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem 
zraku za Evropo (UL L 152, 11. 6. 2008, str. 1) 

Direktiva o nacionalnih zgornjih mejah 
emisij 

Direktiva (EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 14. decembra 2016 o zmanjšanju nacionalnih emisij za 
nekatera onesnaževala zraka, spremembi Direktive 
2003/35/ES in razveljavitvi Direktive 2001/81/ES (UL L 344, 
17. 12. 2016, str. 1) 

Dušikov dioksid (NO2) Strupen rdečkastorjav plin. Dušikov oksid (NOX). 

EEA Evropska agencija za okolje 

Hlapne organske spojine Hlapne organske spojine so kemične snovi, ki hitro 
izhlapevajo. 

Najboljše razpoložljive tehnike „Najboljše razpoložljive tehnike” pomenijo najbolj 
učinkovito in napredno stopnjo v razvoju dejavnosti in 
njihovega načina obratovanja, ki kaže praktično primernost 
posameznih tehnik kot podlage za določitev mejnih 
vrednosti emisij in drugih pogojev v dovoljenju za 
preprečevanje, in če to ni izvedljivo, zmanjševanje emisij 
ter vpliva na okolje kot celoto.  

Nemetanske hlapne organske spojine Nemetanske hlapne organske spojine so izraz, ki vključuje 
več različnih spojin, kot je benzen, etanol, formaldehid, 
cikloheksan in aceton. 

Območje z manjšimi emisijami  Območje z manjšimi emisijami je opredeljeno območje, na 
katerem se dostop za nekatera vozila, ki onesnažujejo 
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okolje, omejuje ali preprečuje, da bi izboljšali kakovost 
zraka. 

Ogljikov dioksid (CO2) CO2 je brezbarven plin, ki je najpomembnejši toplogredni 
plin v zemeljskem ozračju. V ozračje se sprošča predvsem 
ob zgorevanju fosilnih goriv. 

Ozon (prizemni ozon, O3) Brezbarvni plin ostrega vonja, ki se ne sprošča neposredno 
v ozračje, temveč nastane s kemično reakcijo onesnaževal 
ob prisotnosti sončne svetlobe.  

Preverjanje ustreznosti Obsežno vrednotenje politike, katerega cilj je oceniti, ali 
regulativni okvir za posamezni sektor politike ustreza 
svojemu namenu. 

Prezgodnje smrti Smrti, ki nastopijo, preden oseba doseže običajno 
pričakovano življenjsko dobo za posamezno državo in spol. 

Sodišče Sodišče Evropske unije 

Stisnjen zemeljski plin Stisnjen zemeljski plin je zemeljski plin, ki je shranjen pod 
visokim pritiskom in se lahko uporablja namesto 
motornega bencina, propana ali dizelskega goriva. 

SZO Svetovna zdravstvena organizacija 

Žveplov dioksid (SO2)  Strupen brezbarven plin. Žveplov oksid (SOX). 

µg/m3 Mikrogrami na kubični meter (merska enota za 
koncentracijo onesnaževala v zraku). 
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POVZETEK 

Onesnaženost zraka je največje okoljsko tveganje za zdravje v Evropski uniji 

I. Po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) onesnaženost zraka pomeni 

največje okoljsko tveganje za zdravje v Evropski uniji. V EU vsako leto povzroči približno 

400 000 prezgodnjih smrti in več sto milijard evrov zunanjih stroškov, povezanih z zdravjem. 

Izpostavljeni so zlasti prebivalci mestnih območij. Delci, dušikov dioksid in prizemni ozon so 

onesnaževala zraka, ki so odgovorna za večino teh prezgodnjih smrti.  

II. Direktiva o kakovosti zunanjega zraka iz leta 2008 je temelj politike EU za čist zrak, saj 

določa standarde kakovosti zraka za koncentracije onesnaževal v zraku, ki ga dihamo. V 

zadnjih desetletjih so politike EU prispevale k zmanjšanju emisij, vendar pa se kakovost zraka 

ni izboljšala v enaki meri, vplivi na javno zdravje pa ostajajo precejšnji.  

Kaj je Sodišče revidiralo 

III. V tej reviziji je Sodišče ocenjevalo, ali so bili ukrepi EU za varovanje zdravja ljudi pred 

onesnaženostjo zraka učinkoviti. V ta namen je preučilo, (i) ali je Direktiva o kakovosti 

zunanjega zraka dobro zasnovana za obravnavanje učinka onesnaženosti zraka na zdravje, (ii) 

ali so države članice Direktivo učinkovito izvajale, (iii) ali je Komisija spremljala in uveljavljala 

izvajanje Direktive, (iv) ali je bilo vprašanje kakovosti zraka ustrezno obravnavano v drugih 

politikah EU in ustrezno podprto s sredstvi EU ter (v) ali je javnost dobro obveščena o 

vprašanjih kakovosti zraka. 

IV. Sodišče je ugotovilo, da ukrepi EU za varovanje zdravja ljudi pred onesnaženostjo zraka 

niso dosegli pričakovanega učinka. Znatni človeški in ekonomski stroški še niso upoštevani v 

ustreznih ukrepih po celotni EU. 

(a) Evropski standardi kakovosti zraka so bili določeni skoraj pred dvajsetimi leti, pri 

čemer so nekateri od njih bistveno manj strogi od smernic SZO in ravni, 

priporočljivih na podlagi najnovejših znanstvenih dokazov glede vpliva na zdravje 

ljudi.  
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(b) Kakovost zraka se izboljšuje, vendar večina držav članic še vedno ne izpolnjuje 

evropskih standardov kakovosti zraka in ni sprejela dovolj učinkovitih ukrepov za 

zadostno izboljšanje kakovosti zraka. Onesnaženost zraka se lahko podcenjuje, ker 

se morda ne spremlja na pravih mestih. Načrti za kakovost zraka – glavna zahteva 

Direktive o kakovosti zunanjega zraka – pogosto niso prinesli pričakovanih 

rezultatov.  

(c) Komisija se pri spremljanju smotrnosti delovanja držav članic srečuje z omejitvami. Z 

naknadnim uveljavljanjem ni mogla zagotoviti, da bi države članice upoštevale 

mejne vrednosti za kakovost zraka, določene v Direktivi o kakovosti zunanjega 

zraka. Čeprav je Komisija sprožila sodne postopke proti številnim državam članicam, 

v katerih je bilo odločeno v njeno korist, države članice te mejne vrednosti še naprej 

pogosto kršijo.  

(d) Na kakovost zraka vplivajo številne politike EU, vendar Sodišče glede na znatne 

človeške in ekonomske stroške meni, da pomen izboljšanja kakovosti zraka v 

nekaterih politikah EU še ni upoštevan v zadostni meri. Podnebje in energetika, 

promet, industrija in kmetijstvo so politike EU, ki neposredno vplivajo na kakovost 

zraka, odločitve v zvezi z njihovim izvajanjem pa imajo lahko negativne posledice za 

čist zrak. Sodišče je ugotovilo, da lahko neposredno financiranje EU za kakovost 

zraka zagotovi koristno podporo, vendar financirani projekti niso bili vedno dovolj 

ciljno usmerjeni. Prav tako je opazilo nekatere dobre projekte – zlasti nekatere, ki so 

bili podprti s programom LIFE. 

(e) Ozaveščanje in obveščanje javnosti imata ključno vlogo pri obravnavanju 

onesnaženosti zraka, ki je čedalje bolj pereče vprašanje, povezano z javnim 

zdravjem. V zadnjem času se državljani več ukvarjajo z vprašanji kakovosti zraka in 

so tudi sprožili postopke pred nacionalnimi sodišči, ki so v več državah članicah 

odločila v prid njihovi pravici do čistega zraka. Vendar je Sodišče ugotovilo, da 

Direktiva o kakovosti zunanjega zraka pravice državljanov do dostopa do pravnega 

varstva varuje manj izrecno kot nekatere druge okoljske direktive. Informacije o 

kakovosti zraka, ki so bile dane na voljo državljanom, so bile včasih nejasne. 



 8 

 

Kaj Sodišče priporoča 

V. Poročilo vključuje priporočila za Komisijo, ki so namenjena izboljšanju kakovosti zraka. 

Priporočila Sodišča zajemajo več učinkovitih ukrepov, ki bi jih morala sprejeti Komisija: 

posodobitev Direktive o kakovosti zunanjega zraka, prednostno obravnavanje in vključevanje 

politike kakovosti zraka v druge politike EU ter izboljšanje ozaveščanja in obveščanja 

javnosti.
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UVOD 

Zakaj je onesnaženost zraka pomembno vprašanje 

1. Do onesnaženosti zraka pride, ko se plini, prašni delci in dim sproščajo v ozračje, kar je 

škodljivo za ljudi, infrastrukturo in okolje. Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) 

onesnaženost zraka opredeljuje kot največje okoljsko tveganje za zdravje v Evropi.1 V EU 

onesnaženost zraka v povprečju vsak dan povzroči več kot 1 000 prezgodnjih smrt, kar je več 

kot 10-kratno število smrti v nesrečah na cestah.2 Slika 1 prikazuje, da je število izgubljenih 

let zdravega življenja v nekaterih državah članicah EU podobno kot v državah, ki se pogosto 

povezujejo s slabo kakovostjo zraka, kot sta Kitajska in Indija. Evropska komisija je leta 2013 

skupne zunanje stroške onesnaženosti zraka, povezane z zdravjem, ocenila v višini od 330 do 

940 milijard EUR na leto.3  

                                                           
1 SZO, Ambient Air Pollution:A global assessment of exposure and burden of disease, 2016, str. 15 

in EEA, Air quality in Europe – 2017 report, 2017, str. 12. 

2 Sporočilo za javnost Evropske komisije z dne 16. novembra 2017. 

3 SWD(2013) 532 final z dne 18.12.2013, Executive Summary of the Impact Assessment, str. 2. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250141/9789241511353-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250141/9789241511353-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4604_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013SC0532&from=EN
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Slika 1 – Izgubljena leta zdravega življenja zaradi onesnaženosti zunanjega zraka na sto prebivalcev 

 
Vir: SZO, Public Health and Environment (PHE): ambient air pollution DALYs attributable to ambient 

air pollution, 2012. 

Najbolj so prizadeti prebivalci mest 

2. Glede na podatke EEA je bila leta 2015 približno četrtina Evropejcev, ki živijo na mestnih 

območjih, izpostavljena ravnem onesnaževal zraka, ki presegajo nekatere evropske 

standarde kakovosti zraka, 96 % državljanov EU, ki živijo na mestnih območjih, pa je bilo 

izpostavljenih ravnem onesnaževal zraka, ki jih SZO šteje za zdravju škodljive.4 Onesnaženost 

zraka prebivalcem mest običajno škoduje bolj kot prebivalcem podeželskih območij, ker 

gostota poseljenosti v mestih pomeni, da se onesnaževala zraka sproščajo v večjem obsegu 

(na primer zaradi cestnega prometa), in ker je disperzija težja v mestih kot na podeželju.  

                                                           
4 EEA, Outdoor air quality in urban areas, 2017. 
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http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/phe/aap_mbd/atlas.html
http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/phe/aap_mbd/atlas.html
https://www.eea.europa.eu/airs/2017/environment-and-health/outdoor-air-quality-urban-areas
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Kaj skrajšuje življenja ljudi in kako? 

3. SZO opredeljuje delce (PM), dušikov dioksid (NO2), žveplov dioksid (SO2) in prizemni ozon 

(O3) kot onesnaževala zraka, ki so najbolj škodljiva za zdravje človeka (glej okvir 1).5 Po 

poročanju EEA so leta 2014 drobni delci (PM2,5) povzročili približno 400 000 prezgodnjih 

smrti državljanov EU, NO2 je povzročil 75 000 takih smrti, O3 pa 13 600.6 EEA opozarja, da 

onesnaženost zraka na ljudi vpliva vsakodnevno in da so obdobja največje onesnaženosti 

sicer njen najvidnejši učinek, vendar dolgotrajna izpostavljenost nižjim odmerkom pomeni 

večjo grožnjo za zdravje ljudi.7  

Okvir 1 – Glavna onesnaževala zraka 

Delci (PM) so trdni in tekoči delci, ki lebdijo v zraku. Ti vključujejo veliko različnih snovi, od morske 

soli in cvetnega prahu do snovi, ki so karcinogene za človeka, kot sta benzo(a)piren in črni ogljik. PM 

se glede na velikost delijo na PM10 (grobi delci) in PM2,5 (drobni delci).8 V tistih delih Evrope, kjer se za 

ogrevanje gospodinjstev še vedno pogosto uporablja trdno gorivo, se emisije onesnaževal zraka 

(zlasti PM) povečajo, če so zime bolj hude. 

                                                           
5 Spletišče SZO in SZO, Economic cost of the health impact of air pollution in Europe, 2015, str. 3. 

6 EEA pojasnjuje, da vplivov posameznih onesnaževal ni mogoče seštevati. Glej EEA, Air quality in 
Europe – 2017 report, 2017, str. 56. 

7 EEA, Air quality in Europe – 2017 report, 2017, str. 55 in preglednica 10.1., ter EEA, Cleaner air 
benefits human health and climate change, 2017. 

8 PM10 so delci s premerom do 10 µm, PM2,5 pa so delci s premerom 2,5 µm ali manj.  

http://www.who.int/airpollution/ambient/health-impacts/en/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/276772/Economic-cost-health-impact-air-pollution-en.pdf?ua=1
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/articles/cleaner-air-benefits-human-health
https://www.eea.europa.eu/articles/cleaner-air-benefits-human-health
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Dušikov dioksid (NO2) je strupen plin rdečkastorjave barve. Spada med dušikove okside (NOX). 

Žveplov dioksid (SO2) je strupen brezbarven plin z ostrim vonjem. Spada med žveplove okside (SOX). 

Prizemni ozon (O3) ali troposferski ozon9 je brezbarven plin, ki s kemično reakcijo onesnaževal (kot so 

hlapne organske spojine in NOX) nastane v plasti blizu tal ob prisotnosti sončne svetlobe.  

4. V skladu s SZO bolezni srca in možganska kap povzročijo 80 % prezgodnjih smrti zaradi 

onesnaženosti zraka. Temu sledijo bolezni pljuč, vključno z rakom, in druge bolezni.10 Na 

sliki 2 so prikazani glavni vplivi štirih zgoraj omenjenih onesnaževal zraka na zdravje.  

Slika 2 – Glavni vplivi PM, NO2, SO2 in O3 na zdravje 

 
Vir: EEA in SZO. 

5. V okviru 2 je pojasnjeno, kateri dejavniki vplivajo na ravni onesnaženosti zraka, na sliki 3 

pa so prikazani deleži emisij onesnaževal zraka iz vsakega posameznega vira v EU. 

                                                           
9 Ta ozon ne prispeva k plasti ozona v višji atmosferi (stratosferski ozon). 

10 EEA, Air quality in Europe – 2013 report, 2013, str. 17. Glej tudi IARC, Outdoor air pollution a 
leading environmental cause of cancer deaths, 2013. Mednarodna agencija za raziskave raka 
(IARC) je medvladna agencija SZO. 
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https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2013/at_download/file
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2013/at_download/file
http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/pr221_E.pdf
http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/pr221_E.pdf
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Okvir 2 – Kakovost zraka ni odvisna le od emisij onesnaževal 

Odvisna je tudi od: 

• bližine vira in višine, na kateri so onesnaževala izpuščena; 

• vremenskih razmer, vključno z vetrom in vročino; 

• kemičnih sprememb (reakcij na sončno svetlobo, interakcij med onesnaževali); 

• geografskih pogojev (topografije). 

Emisije onesnaževal zraka so predvsem posledica delovanja človeka (npr. zaradi prometa, iz elektrarn 

ali tovarn). Lahko izhajajo tudi iz gozdnih požarov, izbruhov vulkanov in erozije vetra. 

Slika 3 – Viri onesnaževal zraka v EU11 

 
Vir podatkov: EEA, Air quality in Europe – 2017 report, 2017, str. 22. 

Kaj počne EU? 

6. EU obravnava onesnaženost zraka tako, da določa (a) mejne vrednosti koncentracij 

onesnaževal za zrak, ki ga ljudje dihajo, in (b) standarde za vire emisij onesnaževal.  

                                                           
11 Emisije onesnaževal zraka so količinsko opredeljene v smislu NOX in SOX, pri koncentracijah 

onesnaževal zraka pa sta izpostavljena NO2 in SO2, ki sta najbolj škodljiva od teh oksidov. 

Cestni
promet 

Ogrevanje 
gospodinjstev

PM10

PM2,5  

NOx

SOx

Energetika Industrija Kmetijstvo Drugo

13 %

14 %

57 %

42 %

39 %

11 %

11 %

78 %

31 %

12 %

10 %

7 %

3 %

10 %

17 %

5 %

4 %

15 %

2 %

8 %

6 %

5 %

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
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7. Leta 1980 so bile v Direktivi 80/779/ES prvič določene mejne vrednosti EU za 

koncentracije SO2. Nato so sledile druge direktive, v katerih je bilo zajetih več onesnaževal 

zraka, posodobljene pa so bile tudi njihove mejne vrednosti.12 Direktiva o kakovosti 

zunanjega zraka13 iz leta 2008 določa standarde kakovosti zraka (vključno z mejnimi 

vrednostmi) za koncentracije onesnaževal zraka, ki imajo največji vpliv na zdravje (glej 

odstavek 18). Osredotoča se na izboljšanje zdravja državljanov z boljšo kakovostjo zraka, ki 

ga ljudje dihajo.  

8. Direktiva o kakovosti zunanjega zraka zahteva, da države članice na svojem ozemlju 

opredelijo območja kakovosti zraka. Države članice na vsakem območju izvedejo predhodne 

ocene kakovosti zraka in postavijo mreže stalnih merilnih postaj na onesnaženih območjih. 

Direktiva vključuje merila tako za lokacijo kot za najmanjše število vzorčevalnih mest (glej 

odstavek 32).14 

9. Države članice zbirajo podatke iz svojih mrež ter o njih vsako leto poročajo Komisiji in EEA 

(glej okvir 3). Komisija te podatke oceni glede na standarde EU15 iz Direktive o kakovosti 

zunanjega zraka. Kadar koncentracije presežejo standarde, morajo države članice pripraviti 

načrte za kakovost zraka, s katerimi čim prej obravnavajo težavo. Komisija te načrte oceni in 

sproži pravni postopek, če meni, da države članice ne izpolnjujejo obveznosti iz Direktive. 

Direktiva državam članicam nalaga obveznost obveščanja javnosti, vključno z alarmnimi in 

opozorilnimi vrednostmi. 

                                                           
12 Npr. Direktive 82/884/EGS, 85/203/EGS, 92/72/EGS, 96/62/ES (okvirna direktiva), 1999/30/ES, 

2000/69/ES, 2002/3/ES in 2004/107/ES. 

13 Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti 
zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (UL L 152, 11.6.2008, str. 1). 

14 Vzorčevalna mesta so naprave, ki zbirajo in analizirajo podatke o koncentracijah onesnaževal 
zraka v zraku. Ena stalna merilna postaja (postaja za spremljanje) običajno zajema več 
vzorčevalnih mest. 

15 Izraz „standardna vrednost” zajema zavezujoče mejne vrednosti, določene za PM, NO2 in SO2, 
ter ciljno vrednost, določeno za O3, ki jo je treba, kjer je to mogoče, doseči v opredeljenem času. 

https://publications.europa.eu/sl/publication-detail/-/publication/7009e799-035c-4178-99d0-768e83342cc9
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0050&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0050&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31982L0884&from=FRN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985L0203&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0072&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996L0062&from=FRN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0030&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0069&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0003&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0107&from=EN
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Okvir 3 – Vloga Komisije in EEA 

Komisija je odgovorna za oceno skladnosti in nadzor nad izvajanjem Direktive.  

EEA je agencija Evropske unije, katere namen je zagotavljati zanesljive in neodvisne informacije o 

okolju. Njena vloga je, da zagotovi pravočasne, ciljne, ustrezne in zanesljive informacije akterjem 

oblikovanja politike in javnosti, pri čemer je njen cilj podpirati trajnostni razvoj. 

10. Poleg določitve mejnih koncentracij je EU sprejela zakonodajne akte za zmanjšanje emisij 

onesnaževal zraka iz več sektorjev.16 

11. EEA poudarja, da so evropske direktive (glej Prilogo I) in uredbe (kot je uredba, ki je 

vodila v prehod na druge vrste goriva ali v uporabo naprav za zmanjševanje emisij) v zadnjih 

desetletjih prispevale k zmanjšanju emisij onesnaževal zraka. Med letoma 1990 in 2015 so se 

emisije SOX v EU zmanjšale za 89 %, emisije NOX pa za 56 %. Od leta 2000 so se emisije PM2,5 

zmanjšale za 26 %17, kot je prikazano na sliki 4.  

Slika 4 – Trendi emisij onesnaževal zraka od leta 1990 (od leta 2000 za PM2,5) 

 
  Vir: EEA. 

12. Po navedbah SZO in EEA to zmanjšanje skupnih emisij onesnaževal zraka ne pomeni 

                                                           
16 Ustrezni zakonodajni akti Unije za nadzor nad onesnaževanjem zraka pri virih so na voljo na 

spletnem mestu GD za okolje.  

17 EEA, Emissions of the main air pollutants in Europe, 2017. 
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https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/air-pollutants-emission-trends-in-1#tab-dashboard-01
http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Union%20source%20legislation%20overview%204%20October%202017.xlsx
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/main-anthropogenic-air-pollutant-emissions/assessment-5
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samodejnega znižanja koncentracij onesnaževal zraka.18 Zakonodaja EU na področju nadzora 

virov onesnaževanja se ne osredotoča na zmanjšanje emisij na krajih, kjer onesnaženost 

zraka ljudem povzroča največ težav ali kjer so koncentracije najvišje (glej sliko 5). Če 

avtomobilski motorji zaradi strožjih emisijskih standardov EU sproščajo manj emisij, se 

onesnaženost zraka lahko vseeno povečuje, če se poveča uporaba avtomobilov. Zato so na 

poseljenih območjih potrebni posebni ukrepi za znižanje koncentracij onesnaževal zraka, saj 

je izpostavljenost ljudi, zlasti delcem in NO2, še vedno velika. 

Slika 5 – Koncentracije PM10 in NO2 v letu 2015 

  

Vir: Podatki in zemljevidi EEA. 

13. Na podlagi predhodnih strategij je Evropska komisija decembra 2013 objavila Program 

„Čist zrak za Evropo”. Cilj programa je obravnavati zelo razširjeno neupoštevanje standardov 

                                                           
18 Razlog za to so zapleteni dejavniki, na primer kemične lastnosti različnih onesnaževal v ozračju 

ali dolga pot prenosa onesnaževal zraka v ozračje. Glej SZO, Economic cost of the health impact 
of air pollution in Europe, 2015, str. 7. Glej tudi EEA, SOER 2015, European briefings: Air 
pollution, 2015 in EEA, Air pollution: Air pollution harms human health and the environment, 
2008. 
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Ni podatkov
Države/regije niso
vključene v postopek
izmenjave podatkov
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NO2 leta 2015
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Ni podatkov
Države/regije niso
vključene v postopek
izmenjave podatkov

Letno povprečje 
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NO2 leta 2015
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Ni podatkov
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https://www.eea.europa.eu/data-and-maps
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/SL/1-2013-918-SL-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/SL/1-2013-918-SL-F1-1.Pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/276772/Economic-cost-health-impact-air-pollution-en.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/276772/Economic-cost-health-impact-air-pollution-en.pdf?ua=1
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/air
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/air
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/air
https://www.eea.europa.eu/themes/air/intro
https://www.eea.europa.eu/themes/air/intro
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EU za kakovost zraka in do leta 2020 zagotoviti polno skladnost z veljavno zakonodajo. Poleg 

tega določa, kako bo EU do leta 2030 dosegla svoj dolgoročni cilj zmanjšanja prezgodnje 

smrtnosti zaradi PM in O3 za 52 % glede na leto 2005. Komisija je priznala, da za nekatera 

onesnaževala še vedno ostajajo znatne vrzeli glede skladnosti in leta 2017 začela preverjanje 

ustreznosti, da bi preučila uspešnost Direktive o kakovosti zunanjega zraka. 

OBSEG REVIZIJE IN REVIZIJSKI PRISTOP 

14. V tem poročilu je Sodišče ocenjevalo, ali so bili ukrepi EU za varovanje zdravja ljudi pred 

onesnaženostjo zraka uspešni. Sodišče je preučilo, (i) ali je Direktiva o kakovosti zunanjega 

zraka dobro zasnovana za obravnavanje učinka onesnaženosti zraka na zdravje, (ii) ali so 

države članice uspešno izvajale Direktivo, (iii) ali je Komisija spremljala in uveljavljala 

izvajanje Direktive, (iv) ali je bilo vprašanje kakovosti zraka ustrezno obravnavano v drugih 

politikah EU in ustrezno podprto s sredstvi EU ter (v) ali je bila javnost dobro obveščena o 

vprašanjih kakovosti zraka. 

15. Sodišče se je osredotočilo na določbe Direktive o kakovosti zunanjega zraka, povezane z 

zdravjem ljudi, in na onesnaževala zraka z največjim vplivom na zdravje: PM, NO2, SO2 in O3 

(glej odstavek 3).19 

16. Sodišče se je osredotočilo na mestna območja, saj tam onesnaženost zraka najbolj vpliva 

na zdravje (glej odstavek 2). Sodišče je preučilo, kako je šest mestnih središč v EU 

obravnavalo težavo in uporabilo financiranje v okviru kohezijske politike EU in programov 

LIFE (glej okvir 4).20  

                                                           
19 Direktiva o kakovosti zunanjega zraka se osredotoča le na kakovost zunanjega zraka, zato 

kakovost zraka v zaprtih prostorih ni del obsega naše revizije. Direktiva vključuje tudi določbe in 
mejne vrednosti emisij za varstvo rastlin ter ureja koncentracije svinca, benzena in ogljikovega 
monoksida. Te niso bile vključene v revizijo, saj je njihov splošni vpliv na stopnje prezgodnjih 
smrti majhen. Revizija tudi ni zajemala naravnih virov onesnaženosti zraka. 

20 Revizija ni zajemala projektov, financiranih z raziskovalnimi programi EU, in ukrepov za razvoj 
podeželja, saj slednji na mestna območja ne vplivajo. 
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Okvir 4 – Izbira šestih študij primerov 

Pri izbiri študij primerov je Sodišče želelo zajeti široko geografsko porazdelitev najbolj onesnaženih 

območij. Upoštevalo je tudi zneske financiranja EU za kakovost zraka, ki so jih prejele te države 

članice. Na zemljevidu so prikazana glavna onesnaževala in njihovi viri v izbranih mestih, kot so jih 

opredelile države članice. 

  
Vir: analiza Evropskega računskega sodišča in načrti za kakovost zraka šestih obiskanih mest. 

17. Sodišče je zajelo obdobje od sprejetja Direktive o kakovosti zunanjega zraka leta 2008 do 

marca 2018. Oblikovanje politike in spremljanje izvajanja Direktive o kakovosti zunanjega 

zraka, kot ga opravlja Komisija, je preučilo s pregledovanjem dokumentov, razgovori z 

osebjem in preverjanjem zbirk podatkov pri Komisiji in EEA. Da bi preučilo, kako države 

članice izvajajo Direktivo in projekte za kakovost zraka, ki jih financira EU, je Sodišče izvedlo 

obiske na kraju samem, preučilo projektno dokumentacijo in opravilo razgovore z lokalnimi 

deležniki (nacionalnimi in lokalnimi organi, projektnimi upravičenci ter drugimi deležniki 

civilne družbe) v šestih izbranih mestih in v glavnih mestih zadevnih držav članic. Pri 

revizijskem delu na Poljskem je Sodišče sodelovalo z vrhovnim revizijskim uradom (NIK).21 

Upoštevalo je nasvete strokovnjakov v zvezi z oblikovanjem, izvajanjem in spremljanjem 

                                                           
21 Cilj sodelovanja je bila izmenjava strokovnega znanja in zamisli pri pripravi revizijskih 

programov. Vključevalo je izmenjavo mnenj in dokumentov v zvezi z revizijo. Skupina, ki so jo 
sestavljali revizorji, ki so zastopali obe instituciji, je sodelovala pri revizijski misiji Sodišča na 
Poljskem. 
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Direktive o kakovosti zunanjega zraka. Prispevalo je tudi k mednarodni skupni reviziji o 

kakovosti zraka v okviru organizacije EUROSAI.  

OPAŽANJA 

Standardi iz Direktive so milejši od ravni, priporočljivih na podlagi dokazov o vplivu 

onesnaženosti zraka na zdravje … 

18. Standardi EU za varovanje zdravja, določeni v Direktivi o kakovosti zunanjega zraka, 

obravnavajo kratkoročne in dolgoročne vplive na zdravje.22 Ti standardi omejujejo, 

kolikokrat lahko koncentracije presežejo kratkoročne (dnevne in urne) vrednosti, in določajo 

tudi, da morajo biti letna povprečja nižja od opredeljenih vrednosti. Direktiva o kakovosti 

zunanjega zraka določa, da bi bilo treba „[…] določiti ustrezne cilje za kakovost zunanjega 

zraka, ob upoštevanju standardov, smernic in programov Svetovne zdravstvene 

organizacije”.23 

19. Vendar so mejne vrednosti EU za kakovost zunanjega zraka bistveno manj stroge od 

tistih v smernicah SZO za PM2,5 in SO2 ter manj stroge za PM10 (letno povprečje) in ozon. Za 

PM10 (dnevna vrednost) in NO2 so standardi EU skladni s smernicami SZO in dovoljujejo, da 

se lahko mejne vrednosti nekajkrat presežejo. V tabeli 1 je prikazana primerjava med 

smernicami SZO za kakovost zraka in standardi EU, v okviru 5 pa je pojasnjena razlika med 

smernicami in standardi. 

                                                           
22 Izpostavljenost onesnaženosti zraka za nekaj ur ali dni (kratkoročna izpostavljenost) povzroča 

akutne zdravstvene simptome, večmesečna ali večletna izpostavljenost (dolgoročna 
izpostavljenost) pa je povezana s kroničnimi zdravstvenimi težavami. Glej EEA, Air quality in 
Europe – 2017 report, 2017, str. 50. 

23 Glej preambulo Direktive o kakovosti zunanjega zraka, odstavek 2.  

https://www.eurosaiwgea.org/Pages/aboutus.aspx
http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf?ua=1
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
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Tabela 1 – Standardi EU za kakovost zraka in smernice SZO  

  

Vir: Smernice SZO za kakovost zraka (2005) in Direktiva o kakovosti zunanjega zraka (2008/50/ES) 

Okvir 5 – Vrednosti v smernicah v primerjavi z vrednostmi v standardih 

Smernice za kakovost zraka temeljijo na znanstvenih dokazih o vplivih onesnaženosti zraka na 

zdravje. Pri standardih – ki so večinoma pravno zavezujoči – je treba upoštevati tehnično izvedljivost 

ter stroške in koristi skladnosti.24 Smernice SZO določajo, da lahko omogočanje preseganja mejnih 

vrednosti v določenem številu priložnosti zmanjša stroške izpolnjevanja obveznosti.25 

20. Direktiva o kakovosti zunanjega zraka je bila prva direktiva, ki je določila mejne vrednosti 

PM2,5, ni pa bila prva, ki je regulirala koncentracije PM10, NO2, SO2 in O3. Ker ni uvedla 

nobenih sprememb vrednosti, določenih z direktivami, ki jih je posodobila26, so mejne 

vrednosti za PM10, NO2 in SO2 zdaj stare skoraj 20 let27, ciljna vrednost za O3 pa več kot 

15 let28. 

                                                           
24 SZO, Air quality guidelines – Global update 2005, str. 7. 

25 SZO, Guidance for setting air quality standards, 1997, Priloga 3. 

26 Direktiva o kakovosti zunanjega zraka je združila Direktive 96/62/ES, 1999/30/ES (1. hčerinska 
direktiva), 2000/69/ES (2. hčerinska direktiva) in 2002/3/ES (3. hčerinska direktiva). 

 
27 Določene so bile leta 1999 z Direktivo Sveta 1999/30/ES z dne 22. aprila 1999 o mejnih 

vrednostih žveplovega dioksida, dušikovega dioksida in dušikovih oksidov, trdnih delcev in 
svinca v zunanjem zraku (UL L 163, 29.6.1999, str. 41). 

28 Določene so bile leta 2002 z Direktivo 2002/3/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
12. februarja 2002 o ozonu v zunanjem zraku (UL L 67, 9.3.2002, str. 14). 

Onesnaževalo Obdobje
Smernice SZO 

μg/m3

Mejne 
vrednosti iz 

Direktive EU o 
kakovosti 

zunanjega zraka 
μg/m3

Št. dni na leto, ko se 
standardi EU lahko 

presežejo

1 leto 40 40 –
1 ura 200 200 18

O3 8 ur 100 120 25
1 leto 20 40 –
24 ur 50(a) 50 35
1 leto 10 25 –
24 ur 25 – –
24 ur 20 125 3
1 ura – 350 24

10 minut 500 – –

NO2

PM10

PM2,5

SO2

(a )     SZO priporoča  upoštevanje te smernice kot 99. percenti la  (3 preseganja).
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http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/118575/E59641.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996L0062&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0030&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0069&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0003&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0030&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0003&from=EN
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21. Zakonodajalca EU sta omilila predlog Komisije iz leta 1997 z določitvijo višjih mejnih 

vrednosti ali števila, kolikokrat se lahko presežejo29. Ciljna vrednost O3 v Direktivi o kakovosti 

zunanjega zraka je manj stroga kot v preteklosti30. 

22. Po mnenju SZO je PM2,5 najbolj škodljivo onesnaževalo zraka.31 Smernice SZO vključujejo 

kratkoročno vrednost za PM2,5, Direktiva o kakovosti zunanjega zraka pa ne. To pomeni, da 

standard EU zadeva le letno povprečje, visoke in škodljive emisije PM2,5 iz ogrevanja 

gospodinjstev pozimi pa se izravnajo z nižjimi ravnmi poleti (glej okvir 1). Letna mejna 

vrednost iz Direktive o kakovosti zunanjega zraka (25μg/m3) je več kot dvojna vrednost iz 

smernic SZO (10μg/m3). Direktiva o kakovosti zunanjega zraka je uvedla možnost 

posodobitve mejne vrednosti na 20μg/m3, vendar se Komisija za to ni odločila, ko je 

leta 2013 preučevala to vprašanje. 

23. Dnevna mejna vrednost EU za SO2 je več kot šestkrat višja od vrednosti iz smernic SZO. 

Čeprav skoraj vse države članice spoštujejo dnevno mejno vrednost EU (glej sliko 6), EEA 

poudarja, da je bilo leta 2015 20 % mestnega prebivalstva EU še vedno izpostavljenega 

koncentracijam, višjim od vrednosti iz smernic SZO.32 Splošna skladnost z razmeroma nizkimi 

mejnimi vrednostmi za SO2 v Direktivi o kakovosti zunanjega zraka pomeni, da je Komisija 

sprejela ukrepe za uveljavitev le za eno državo članico (Bolgarijo, glej Prilogo III). 

                                                           
29 Na primer, za letno mejno vrednost za PM10 je Komisija predlagala 30μg/m3, vrednost v Direktivi 

o kakovosti zunanjega zraka pa je 40μg/m3. Komisija je predlagala, da bi se urna mejna vrednost 
za NO2 lahko presegla osemkrat na leto, Direktiva o kakovosti zunanjega zraka pa to dovoljuje 
18-krat. 

30 Direktiva 92/72/EGS je določala mejno vrednost 110μg/m3, Direktiva 2002/3/ES pa določa 
trenutno ciljno vrednost 120μg/m3 za dnevno 8-urno povprečje, pri čemer je dovoljenih 25 
preseganj. 

31 Spletno mesto in informativni pregled SZO.  

32 EEA, Air quality in Europe – 2017 report, 2017, str. 9. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:51997PC0500&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0072&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0003&from=EN
http://www.who.int/sustainable-development/cities/health-risks/air-pollution/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
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Slika 6 – Skladnost z dnevno mejno vrednostjo SO2 v letu 2016 

 
Vir: prikazovalnik podatkov na evropskem portalu o kakovosti zraka (European Air 

Quality Portal) 

24. Določitev zelo nizkih standardov resno vpliva na poročanje in ukrepe za uveljavitev, 

predvsem za SO2 in PM2,5 (glej odstavka 22 in 23). Na primer kraji s koncentracijami SO2, ki 

so znatno višje od vrednosti iz smernic SZO, ostajajo skladni z Direktivo o kakovosti 

zunanjega zraka in zato lahko postavijo manj merilnih postaj in sporočajo podatke z manj 

krajev ter v svojih načrtih za kakovost zraka pogosto ne obravnavajo koncentracij SO2.  

25. Komisija je neposredne stroške skladnosti s predlogom Direktive o kakovosti zunanjega 

zraka ocenila na 5 do 8 milijard EUR, finančno korist v smislu izognitve zdravstvenim 

stroškom pa na 37 do 119 milijard EUR letno v letu 2020. Komisija je ugotovila, da koristi 

politike kakovosti zraka bistveno presegajo stroške njenega izvajanja33.  

26. SZO je leta 2013 izvedla pregled dokazov o zdravstvenih vidikih onesnaženosti zraka. V 

njem je Komisiji priporočila, naj zagotovi, da se dokazi o vplivih onesnaževal zraka na zdravje 

in posledice za kakovost zraka redno pregledujejo. SZO je v pregledu ugotovila, da znanstveni 

                                                           
33 SEC(2005) 1133 z dne 29. septembra 2005, Ocena učinka, Priloga k sporočilu o tematski 

strategiji za onesnaženost zraka in Direktivi o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za 
Evropo, str. 21. 

Leto: 2016 | Onesnaževalo: Žveplov dioksid (SO2) | Statistika: Število dni nad 125 µg/m3

Diagram – povprečje za izbrana vzorčevalna mesta
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http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/193108/REVIHAAP-Final-technical-report-final-version.pdf?ua=1
http://ec.europa.eu/environment/archives/cafe/pdf/ia_report_en050921_final.pdf
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dokazi podpirajo strožje mejne vrednosti EU za PM10 in PM2,5 in zakonsko urejanje 

kratkoročnih povprečij (npr. 24 ur) za PM2,5. Namen tega pregleda je bil podpreti pregled 

politik EU za kakovost zraka, ki ga je leta 2013 izvedla Komisija, vendar do spremembe 

prvotnih mejnih vrednosti iz Direktive o kakovosti zunanjega zraka ni prišlo. 

27. Nedavno je več strokovnih zdravstvenih organizacij pozvalo EU, naj upošteva najnovejše 

znanstvene dokaze, ki govorijo v prid strožjim standardom in novemu kratkoročnemu 

standardu za PM2,5.34 

Večina držav članic ni učinkovito izvajala Direktive o kakovosti zunanjega zraka  

28. Leta 2016 je 13 držav članic kršilo mejne vrednosti PM35, 19 mejne vrednosti NO236 in 

ena mejne vrednosti SO2.37 Skoraj vse države članice, razen Estonije, Irske, Cipra, Latvije, 

Litve in Malte, so kršile eno ali več teh mejnih vrednosti (glej sliko 7).  

                                                           
34 Glej na primer prispevek Evropskega respiratornega društva k preverjanju ustreznosti direktiv 

EU o kakovosti zunanjega zraka, ki ga je izvedla Komisija, ali priporočilo agencije Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. 

35 Bolgarija, Češka, Nemčija, Španija, Francija, Hrvaška, Italija, Madžarska, Poljska, Romunija, 
Slovaška, Slovenija in Švedska. Grčija ni sporočila vseh podatkov, potrebnih za leto 2016. 

36 Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Španija, Francija, Hrvaška, Italija, Luksemburg, 
Madžarska, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Romunija, Finska, Švedska in Združeno 
kraljestvo. Grčija ni sporočila vseh podatkov, potrebnih za leto 2016.  

37 Bolgarija. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3763998/feedback/F6783_sl
https://www.anses.fr/en/system/files/AIR2016SA0092Ra.pdf
https://www.anses.fr/en/system/files/AIR2016SA0092Ra.pdf
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Slika 7 – Skladnost držav članic z mejnimi vrednostmi v letu 2016 

 
 

   Vir: Evropska komisija. 

29. Na sliki 8 je prikazana primerjava koncentracij PM in NO2 v vsakem od obiskanih mest z 

mejnimi vrednostmi EU.38 Na splošno so se izmerjene koncentracije onesnaževal zraka 

znižale – najbolj opazno za PM10 – vendar v vseh mestih še vedno presegajo vsaj eno od 

mejnih vrednosti iz Direktive o kakovosti zunanjega zraka. Zlasti od leta 2009 skoraj ni bilo 

napredka v Krakovu (PM) in Sofiji (PM2,5). V Bruslju in Milanu so se koncentracije NO2 med 

letoma 2012 in 2016 le malo spremenile (glej Prilogo II). Vendar izboljšanje pri meritvah 

delno morda ni bilo posledica boljše kakovosti zraka, kot je pojasnjeno v odstavkih 32 in 33. 

                                                           
38 Vsa obiskana mesta so upoštevala mejne vrednosti EU za SO2; ciljne vrednosti za ozon so bile 

večinoma upoštevane.  
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Slika 8 – Najvišje koncentracije PM in NO2 (2009 do 2016)39  

 
 

Vir: prikazovalnik podatkov na Evropskem portalu o kakovosti zraka (European Air Quality Portal) 

… določbe o merjenju kakovosti zraka pa omogočajo določeno mero prožnosti, ki otežuje 

preverjanje … 

30. Ustrezno merjenje ravni onesnaženosti zraka je pomembno, saj to sproži ukrepe za 

zmanjšanje onesnaženosti v državah članicah. Poleg tega so točni in primerljivi podatki o 

onesnaženosti pomembni, da lahko Komisija preuči možnost sprejetja ukrepov za 

uveljavitev(glej odstavek 49).  

31. Za namene Direktive o kakovosti zunanjega zraka države članice merijo kakovost zraka 

prek mreže postaj za spremljanje, ki vsebujejo naprave (vzorčevalna mesta), ki analizirajo in 

merijo ravni več onesnaževal zraka.40 Številne države članice ravni kakovosti zraka objavljajo 

na spletnih mestih kot javno dostopne informacije. Države članice morajo potrjene podatke 

enkrat letno poslati Komisiji. Komisija nato oceni skladnost z Direktivo. Če potrjeni podatki 

                                                           
39 Vrednosti so najvišje izmerjene vrednosti, zabeležene v vsakem letu. Niz podatkov za Sofijo 

zajema obdobje od leta 2010 do leta 2016 za PM2,5. Koncentracije SO2 in O3 v šestih obiskanih 
mestih tukaj niso prikazane, saj so bile večinoma skladne s standardi EU. 

40 Vključno z onesnaževali, zajetimi v reviziji Sodišča (PM, NO2, SO2 in O3).  
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pokažejo, da onesnaženost presega mejne vrednosti iz Direktive o kakovosti zunanjega 

zraka, morajo države članice pripraviti načrte za kakovost zraka. 

 
Postaja za spremljanje kakovosti zraka in vzorčevalna mesta (modre naprave na desni strani slike) 

 Vir: Evropsko računsko sodišče 

32. V Direktivi o kakovosti zunanjega zraka so določena merila glede najmanjšega števila 

vzorčevalnih mest in glede njihove lokacije. Vendar pa določbe o lokaciji vsebujejo številna 

merila in omogočajo določeno stopnjo prožnosti, kar lahko oteži preverjanje. Določbe od 

držav članic zahtevajo, da vzorčevalna mesta postavijo tam, „kjer se pojavljajo najvišje 

koncentracije” (pri postajah, izpostavljenih prometu ali industriji), in na druge predele, „ki so 

reprezentativni za izpostavljenost celotnega prebivalstva”41 (pri postajah v neizpostavljenem 

okolju). Zato države članice kakovosti zraka ne merijo nujno v bližini velikih industrijskih 

predelov ali glavnih mestnih prometnih poti. Zagotavljanje skladnosti z Direktivo je lahko 

enostavnejše, če je število prometnih ali industrijskih postaj majhno. Okvir 6 kaže, da so 

prakse v šestih obiskanih mestih različne.42  

Okvir 6 – Različne prakse pri umeščanju postaj za spremljanje 

V Bruslju sta le dve prometni postaji, medtem ko jih je bilo v Stuttgartu 8, v Milanu pa 11 (le 6 znotraj 

mesta, od tega dve na območju z manjšimi emisijami). 

                                                           
41 Oddelek B.1. Priloge III k Direktivi o kakovosti zunanjega zraka. 

42 Informacije na podlagi uradnih podatkov za leto 2015, sporočenih EEA. 
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Na območju kakovosti zraka v Ostravi so veliki industrijski obrati, vendar je le ena od 16 postaj za 

spremljanje v tem mestu v industrijskem predelu. Podobno je v Krakovu, kjer je v industrijskem 

predelu le ena od 6 postaj za spremljanje. V Sofiji ni postaj za spremljanje v nobenem industrijskem 

predelu, čeprav so v mestu elektrarne in drugi industrijski obrati. 

33. Najmanjše število vzorčevalnih mest je odvisno od števila prebivalstva, ki živi v 

posameznem območju kakovosti zraka. Vsa obiskana mesta so imela več postaj za 

spremljanje, kot jih zahteva Direktiva. Teh dodatnih meritev ni treba vključevati v uradne 

podatke, ki jih sporočajo države članice, tudi kadar kažejo visoke ravni onesnaženosti (glej 

okvir 7). Direktiva o kakovosti zunanjega zraka določa, da morajo države članice ohraniti 

vzorčevalna mesta, na katerih so bile vrednosti PM10 presežene, vendar ta obveznost ne 

velja za druga onesnaževala (zlasti NO2 in PM2,5).43 

Okvir 7 – Visoke ravni onesnaženosti, ki niso vključene v uradne podatke 

S postaje Radvanice ZÚ v Ostravi se Komisiji ne sporočajo potrjeni podatki, čeprav so bile leta 2015 

dnevne mejne vrednosti za PM presežene 98-krat. 

V Bruslju je postaja Arts-Loi leta 2008 zabeležila zelo visoko letno povprečje za NO2 (101 µg/m3). 

Leta 2009 je bila postaja zaprta zaradi del, vendar ob koncu del (leta 2016) Komisiji še vedno ni 

sporočala uradnih podatkov. 

V Sofiji je bila leta 2014 zaradi gradbenih del prestavljena postaja Orlov Most. Pred tem je ta postaja 

beležila najvišje število dni, v katerih so koncentracije PM10 presegle mejne vrednosti. Po njeni 

premestitvi se je pogostost takih dogodkov, izmerjenih v Sofiji, močno zmanjšala (glej Prilogo II). 

Vir: analiza, ki jo je opravilo Evropsko računsko sodišče 

34. Direktiva o kakovosti zunanjega zraka ne zahteva posebnega spremljanja na težavnih 

obmejnih območjih. Za učinkovito obravnavo čezmejne onesnaženosti je potrebno usklajeno 

ukrepanje. Če se na primer v Ostravi izvršuje zakonodaja glede kakovosti goriva, je lahko to 

za izboljšanje kakovosti zraka uspešno le, če ukrepajo tudi sosednje regije na Poljskem. Če 

                                                           
43 Glej Prilogo V k Direktivi o kakovosti zunanjega zraka. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0050&from=EN
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tega ne naredijo, bodo ljudje še vedno lahko uporabljali poceni gorivo nizke kakovosti, ki ga 

bodo kupili čez mejo. V skladu s členom 25 Direktive morajo države članice Komisijo pozvati, 

naj pomaga pri sodelovanju v zvezi s čezmejno onesnaženostjo zraka. Po mnenju obiskanih 

držav članic, na katere najbolj vpliva čezmejna onesnaženost, relevantne določbe Direktive 

niso koristne in te države v svoje načrte za kakovost zraka niso vključile nobenih usklajenih 

ukrepov. Komisije niso pozvale, naj posreduje. 

35. Leta 2017 so obiskane države članice podatke večinoma sporočale pravočasno. 

Pravočasni podatki o kakovosti zraka so pomembni tako za države članice, da lahko 

sprejmejo ustrezne ukrepe za zmanjšanje onesnaženosti zraka, kot za Komisijo, da lahko prej 

ukrepa in začne postopke za uveljavljanje zakonodaje proti zadevni državi članici. Direktiva o 

kakovosti zunanjega zraka zahteva, da države članice letne potrjene podatke predložijo do 

30. septembra naslednjega leta.44 Po prejšnjih direktivah pa so morale države članice 

Komisiji poročati v šestih mesecih od obdobja merjenja.45 Tehnološki razvoj v zadnjih letih 

(kot je e-poročanje) omogoča hitrejše poročanje. 

… medtem ko načrti za kakovost zraka niso zasnovani kot učinkovita orodja za spremljanje 

36. Če države članice kršijo Direktivo, morajo pripraviti načrte za kakovost zraka, v katerih 

obravnavajo težavo (glej odstavek 9). Dejansko izboljšanje kakovosti zraka je odvisno od 

tega, ali države članice izvajajo hitre in uspešne ukrepe za zmanjšanje emisij z uporabo 

dobrih načrtov za kakovost zraka.  

Ukrepi iz načrtov za kakovost zraka so pogosto slabo ciljno usmerjeni 

37. Direktiva o kakovosti zunanjega zraka zahteva, da so v načrtih za kakovost zraka določeni 

ustrezni ukrepi, tako da je čas, ko so mejne vrednosti za onesnaženost zraka presežene, čim 

krajši. Sodišče je pregledalo načrte za kakovost zraka, ki so jih pripravila obiskana mesta. 

                                                           
44 Člen 27 Direktive o kakovosti zunanjega zraka. 

45 Direktive 80/779/EGS; 82/884/EGS in 85/203/EGS. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0050&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31980L0779&from=FRN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31982L0884&from=FRN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985L0203&from=EN
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38. Na podlagi analize teh načrtov je opredelilo tri glavne razloge, ki so negativno vplivali na 

njihovo uspešnost. Ti razlogi so, da ukrepi v načrtih za kakovost zraka: 

• niso bili ciljno usmerjeni in jih ni bilo mogoče hitro izvajati na območjih, na katerih so bile 

izmerjene najvišje koncentracije; 

• niso mogli kratkoročno zagotoviti pomembnih rezultatov, ker so presegali pristojnosti 

lokalnih organov, odgovornih za njihovo izvajanje, ali ker so bili zasnovani za dolgoročno 

obdobje;  

• niso bili utemeljeni z oceno stroškov ali niso bili financirani. 

39. V okviru 8 so primeri pomanjkljivosti načrtov za kakovost zraka, ki so negativno vplivali 

na doseganje cilja zmanjšanja koncentracij onesnaženosti zraka. 

Okvir 8 – Primeri negativnega vplivanja na rezultate načrtov za kakovost zraka 

Dizelska vozila so velik vir onesnaženosti zraka, zlasti NO2 (glej odstavek 57). Vendar ukrepov za 

zmanjšanje uporabe zasebnega prevoza v bližini krajev, kjer so izmerjene najvišje koncentracije, v 

šestih analiziranih načrtih za kakovost zraka večinoma ni bilo.  

V Italiji (v Milanu) bo za uporabo elektronskih sistemov za spremljanje dostopa na območja z 

manjšimi emisijami potrebno predhodno sprejetje nacionalne zakonodaje. V Belgiji (v Bruslju) je v 

načrtu za kakovost zraka predlagana omejitev vozil (pred standardom Euro 5) na območjih z manjšimi 

emisijami od leta 2025. Poleg tega je načrtovan učinek, ki naj bi ga imele prometne omejitve, 

vključene v načrte držav članic za kakovost zraka, na zmanjšanje koncentracij NO2 nezanesljiv, ker ne 

temelji na dejanskih voznih razmerah.  

Zamenjava neučinkovitih grelnih naprav, ki jih imajo pogosto družine z nizkimi prihodki, je velik izziv 

za državljane in oblasti nekaterih držav članic. Na Poljskem (Małopolska) resolucija proti smogu 

omejuje uporabo trdnih goriv. Stroški zamenjave virov ogrevanja v stanovanjih bi lahko presegli 

1 milijardo EUR. Nacionalno financiranje ni bilo zagotovljeno. 

40. Čeprav so bili v načrtih za kakovost zraka opredeljeni glavni viri onesnaževanja, pa načrti 

niso vedno vključevali posebnih ukrepov za obravnavanje njihovih emisij. Na primer, 

najnovejši načrt za Krakov vsebuje le omejene ukrepe za zmanjševanje industrijskih emisij – 
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ki so glavni vir onesnaženosti z NO2, načrt za Sofijo pa ne vključuje nobenega ukrepa za 

zmanjševanje emisij iz gospodinjstev – ki so glavni vir onesnaženosti s PM (glej okvir 4).  

41. V načrtih za kakovost zraka so pogosto predlagani ukrepi, ki nimajo neposrednega učinka 

na zmanjšanje koncentracij onesnaževal zraka, kot so ukrepi za upravno poenostavitev, pa 

tudi vrednotenja ali raziskave. Sodišče je ugotovilo tudi, da načrti za kakovost zraka ne 

vključujejo ocene stroškovne učinkovitosti ukrepov. 

42. Za doseganje ciljev glede kakovosti zraka so včasih potrebne težavne politične odločitve. 

Uporaba osebnih vozil je na primer glavni vir onesnaženosti mestnega zraka v Bruslju, 

Stuttgartu in Milanu, najučinkovitejši ukrep pa bi bila omejitev njihove uporabe. 

 
Am Neckartor – postaja za spremljanje v Stuttgartu 

     Vir: Evropsko računsko sodišče 

Načrti za kakovost zraka dajejo prednost količini informacij pred njihovo kakovostjo 

43. Vseh šest mest, ki smo jih obiskali, že dolgo časa pripravlja načrte za kakovost zraka. 

Načrti običajno zajemajo štiri- do petletna obdobja. Direktiva o kakovosti zunanjega zraka od 

držav članic ne zahteva, da bi morale Komisiji poročati o izvajanju svojih načrtov za kakovost 

zraka ali da bi jih morale posodobiti, kadar se sprejmejo novi ukrepi ali kadar je napredek 

očitno nezadosten. Posodabljati jih morajo le ob koncu obdobja načrta, če kakovost zraka še 

vedno ne izpolnjuje standardov. 
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44. Zaradi zelo razširjenih visokih ravni onesnaženosti države članice pripravijo veliko 

načrtov. Načrti, ki jih je preučilo Sodišče, so bili dolgi46 in pogosto niso vsebovali vseh 

ustreznih načrtovanih ali izvedenih ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka47. Države članice 

na zahtevo Komisije predložijo še več dokumentov, ki vsebujejo dodatne ukrepe. 

45. Priprava načrtov za kakovost zraka je dolgotrajen proces. Ko jih države članice pošljejo 

Komisiji, ti načrti običajno obravnavajo kršitev mejne vrednosti onesnaženosti zraka, ki se je 

zgodila pred več kot dvema letoma48, ne zagotavljajo pa informacij o nadaljnjem napredku.  

46. Zaradi vseh navedenih dejavnikov je spremljanje ukrepov držav članic težka naloga za 

Komisijo, kar je upočasnilo spremljanje izvajanja Uredbe.  

47. Stalne visoke ravni onesnaženosti (glej sliko 4), čeprav se zmanjšujejo, kažejo, da 

priprava načrtov za kakovost zraka ni dovolj za zagotovitev skladnosti z Direktivo o kakovosti 

zunanjega zraka in čim prejšnje zmanjšanje onesnaženosti. To je v nedavnih sodbah potrdilo 

tudi Sodišče Evropske unije (glej odstavek 52). 

Komisija se pri preverjanju izpolnjevanja zahtev srečuje z omejitvami, postopek 

uveljavljanja pa je počasen 

48. Direktiva o kakovosti zunanjega zraka od Komisije zahteva, da mora spremljati in 

uveljavljati izvajanje Direktive pri državah članicah. Vendar državam članicam ni treba 

poročati o izvajanju njihovih načrtov za kakovost zraka ali jih posodobiti, kadar sprejmejo 

nove ukrepe ali kadar napredek ni zadosten (glej odstavek 43). Nekatere določbe Direktive je 

                                                           
46 Načrti za kakovost zraka, ki jih je analiziralo Sodišče, so bili v povprečju precej daljši od 

200 strani. 

47 Na primer v Bruslju so ukrepi v zvezi s kakovostjo zraka opredeljeni v več dokumentih: Plan 
Régional Air-Climat-Énergie, COBRACE, Plan Régional de la Mobilité (IRIS2) in Plan portant sur 
les dépassements observés pour les concentrations de NO2. V Milanu regionalni sporazumi, kot 
je sporazum o dolini reke Pad, dopolnjujejo načrt za kakovost zraka za lombardsko regijo. 

48 Direktiva o kakovosti zunanjega zraka določa, da se načrti za kakovost zraka „nemudoma 
sporočijo Komisiji, vendar ne pozneje kot dve leti po koncu leta, v katerem je bilo zabeleženo 
prvo preseganje”(glej člen 23). 



 32 

 

zaradi njihove narave težko preverjati (kot je zagotovitev, da države članice izpolnjujejo svoje 

dolžnosti obveščanja javnosti, ali preverjanje lokacij več kot 4 000 postaj za spremljanje). 

49. Čeprav so mejne vrednosti za onesnaženost zraka pogosto presežene, Komisija opredeli 

najhujše kršitve skladnosti in začne dialog z državami članicami, nato pa se odloči za 

zaključek postopka ali sklene, da država članica ni predložila dovolj ambicioznih in 

prepričljivih ukrepov. V tej fazi lahko zoper državo članico sproži postopek ugotavljanja 

kršitev.  

50. Januarja 2018 je imela Komisija 16 odprtih postopkov ugotavljanja kršitev zaradi 

onesnaženosti s PM, 13 zaradi NO2, enega zaradi SO2 in dva druga postopka ugotavljanja 

kršitev v zvezi s spremljanjem onesnaženosti zraka (glej Prilogo III). 

51. Sodišče je analiziralo postopke ugotavljanja kršitev, ki vključujejo šest obiskanih mest in 

še potekajo.49 Vseh šest držav članic je zaprosilo za odlog rokov za dosego skladnosti v skladu 

s členom 22.50 Zato se je postopek ugotavljanja kršitev lahko začel šele, ko se je Komisija 

odločila o teh prošnjah za odlog rokov. 

52. Sodišče Evropske unije je v štirih primerih51 zoper države članice zaradi preseganja 

mejnih vrednosti za onesnaženost zraka presodilo v prid Komisiji, vendar se zaradi tega od 

držav članic ni zahtevalo, naj sprejmejo popravne ukrepe. Zato je Komisija na novo opredelila 

svoj pristop in nedavno uspela v postopkih zoper Bolgarijo (5. aprila 2017) in Poljsko 

(22. februarja 2018) na Sodišču Evropske unije.52 Slednje je v sodbah potrdilo, da le sprejetje 

načrta za kakovost zraka ni dovolj za skladnost z Direktivo, ter odločilo, da Bolgarija in Poljska 

nista izpolnili svojih obveznosti zagotavljanja, da je obdobje, v katerem so mejne vrednosti 

                                                           
49 V vseh mestih tečejo postopki ugotavljanja kršitev za PM10 in NO2. Izjema je Sofija, kjer je med 

nekončanimi le postopek za PM10. 

50 V skladu s tem členom in pod določenimi pogoji lahko države članice zaprosijo za oprostitev 
obveznosti uporabe mejnih vrednosti za PM10 do 11. junija 2011 in za odlog doseganja 
skladnosti z mejnimi vrednostmi za dušikov dioksid do 1. januarja 2015 (za največ pet let po 
1. januarju 2010, rok je določen v Prilogi XI). 

51 Slovenija (C-365/10), Švedska (C-479/10), Portugalska (C-34/11) in Italija (C-68/11). 

52 Glej zadevo C-488/15 za Bolgarijo in zadevo C-336/16 za Poljsko. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sl&jur=C,T,F&num=365/10&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=sl&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=c-479%252F10&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=180857
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=sl&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=c-34%252F11&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=180913
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=sl&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=c-68%252F11&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=180951
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189624&pageIndex=0&doclang=sl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=971633
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de98f4beddaf1442888623f93b9a8a952c.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb30Le0?text=&docid=199566&pageIndex=0&doclang=sl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=818093
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presežene, čim krajše. Slika 9 kaže, da je trajalo od šest do osem let, preden je Komisija v 

zvezi s kršitvami v povezavi s PM10 sprožila postopke pred Sodiščem Evropske unije.53 Za 

uporabo finančnih kazni mora Komisija pred Sodiščem Evropske unije sprožiti nov 

postopek.54 Kršitve glede NO2 so se začele veliko pozneje in do zdaj še nobena zadeva ni bila 

predložena Sodišču Evropske unije. V zvezi z ozonom ne poteka noben postopek ugotavljanja 

kršitev55.  

Slika 9 – Dolžina postopkov v zvezi s PM10 (v letih) 

 
Vir: Evropska komisija 

                                                           
53 Postopka ugotavljanja kršitev sta se začela s pošiljanjem uradnih opominov Bolgariji 

(25. januarja 2013) in Poljski (26. aprila 2013). Komisija je poslala obrazloženo mnenje Bolgariji 
11. julija 2014, Poljski pa 27. februarja 2015. 

54 Vložiti mora tožbo v skladu s členom 260 Pogodbe o delovanju Evropske unije, kot je pojasnjeno 
na spletišču Komisije. 

55 Prizemni ozon se ne sprošča iz nobenega posebnega vira, temveč nastane kot kemična reakcija 
med plini predhodniki in sončno svetlobo. Direktiva zahteva, da se ciljne vrednosti za ozon, če je 
to mogoče, dosežejo v določenem obdobju, ne zahteva pa, da bi morale države članice pripraviti 
posebne ukrepe ali načrt v zvezi s predhodniki ozona. Zato kljub temu, da je v nekaterih državah 
članicah ciljna vrednost ozona še vedno presežena, v zvezi z ozonom niso bili sproženi postopki 
ugotavljanja kršitev. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Poljska

Bolgarija

Komisija nasprotuje podaljšanju Komisija pošlje uradni opomin

Komisija pošlje obrazloženo mnenje Komisija predloži zadevo Sodišču Evropske unije

http://ec.europa.eu/environment/legal/law/procedure.htm
http://ec.europa.eu/environment/legal/law/procedure.htm
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53. Države članice imajo več kot dve leti časa za predložitev načrtov za kakovost zraka, 

potem ko odkrijejo kršitve mejnih vrednosti za kakovost zraka. Ker so naknadni dialogi v 

okviru postopka ugotavljanja kršitev med državami članicami in Komisijo doslej v nekaterih 

primerih trajali več kot 5 let, je zelo verjetno, da so države članice v tem obdobju svoje 

načrte posodobile. Komisija mora tako preučiti posodobljene načrte za kakovost zraka. Zato 

je od trenutka prvotne kršitve pa do tega, da Komisija sproži postopek pred Sodiščem 

Evropske unije, doslej trajalo najmanj 7 let. 

54. Sodišče je na splošno ugotovilo, da dolgotrajen postopek ugotavljanja kršitev še ne 

zagotavlja skladnosti z Direktivo. 

Pomen onesnaženosti zraka v nekaterih politikah EU ni upoštevan v zadostni meri 

55. Na onesnaževala zraka in s tem na kakovost zraka vplivajo številne politike EU, zlasti na 

področju podnebnih sprememb, energetike, prometa in mobilnosti, industrije ter kmetijstva.  

56. Cilji v okviru podnebne in energetske politike do leta 2030, tj. zmanjšanje emisij 

toplogrednih plinov za 40 %, vsaj 27-odstotni delež energije iz obnovljivih virov in izboljšanje 

energetske učinkovitosti za vsaj 27 %, lahko vsi prispevajo k zmanjšanju emisij. V 

panoramskem pregledu za leto 2017 je Sodišče poročalo, da je eden od glavnih izzivov, s 

katerimi se EU srečuje pri ukrepanju na področju energetike in podnebnih sprememb, 

prehod EU na nizkoogljične vire energije, in da ta prehod lahko koristno vpliva na kakovost 

zraka56. 

57. Dizelska vozila so bila ključni element za proizvajalce avtomobilov v EU za skladnost z 

obveznostmi zmanjšanja ogljikovega dioksida (CO2)57, saj proizvedejo manj emisij CO2 kot 

                                                           
56 Evropsko računsko sodišče, Panoramski pregled: Ukrepanje EU na področju energetike in 

podnebnih sprememb, 2017, str. 65 in 81.  

57 Zahteve glede emisij CO2 (130 g na km do leta 2015 in 95 g na km do leta 2020), kot jih določa 
Uredba (EU) 333/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o spremembi 
Uredbe (ES) št. 443/2009 zaradi opredelitve načinov za doseganje cilja za leto 2020 glede 
zmanjšanja emisij CO2 iz novih osebnih avtomobilov (UL L 103, 5.4.2014, str. 15), kot povprečje 
za vozni park vsakega proizvajalca avtomobilov. 

https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=41824
https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=41824
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0333&from=EN
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bencinski avtomobili. Zaradi tehnološkega razvoja in standardov EURO58 so se znatno 

zmanjšale emisije CO2 in PM, manj uspeha pa je bilo na področju emisij NOX iz takih vozil. Že 

vrsto let je znano59, da so dejanske emisije NOX višje od emisij, proizvedenih v preskusnih 

pogojih. Škandal Dieselgate, do katerega je prišlo, ko so inšpektorji v ZDA odkrili sumljive 

odčitke pri inšpekcijskih pregledih vozil, je izpostavil obseg in vzroke teh razlik.60 Pred tem 

škandalom je Evropska komisija začela pripravljati bolj realističen preskusni postopek EU. 

Faktorji skladnosti pa v praksi pomenijo, da emisijskega cilja EURO 6 80 mg NOX na km (ki sta 

ga določila zakonodajalca EU leta 2007 za izvajanje v letu 2014) ne bo treba izpolnjevati pri 

preskusu emisij pri dejanski vožnji pred letom 202361.  

58. Z obdavčitvijo goriv se pospešuje prodajo dizelskega goriva v vseh državah članicah, 

razen na Madžarskem in v Združenem kraljestvu.62 Čeprav so se nakupi novih dizelskih 

avtomobilov po aferi Dieselgate zmanjšali, približno 40 % vseh avtomobilov na cestah v EU 

vozi na dizelski pogon.63 Ker je cestni promet (zlasti dizelski avtomobili) glavni vir emisij NO2 

(glej sliko 3), so prizadevanja za njihovo zmanjšanje zapletena. 

                                                           
58 Emisije CO2 so omejene s posebnimi predpisi (kot je Uredba (ES) št. 443/2009). 

59 Glej zaključek 3 poročila Evropskega parlamenta o preiskavi glede merjenja emisij v 
avtomobilskem sektorju, v katerem je navedeno, da so bila ta razhajanja znana vsaj od 
leta 2005. 

60 Glej preiskovalna poročila Evropskega parlamenta, Nemčije, Francije in Združenega kraljestva. 
Emisije pri dejanski vožnji so lahko pri dizelskih vozilih povprečno štirikrat ali petkrat višje od 
preskusnih vrednosti (EEA, Emissions of the main air pollutants in Europe, 2015). 

61 Uredbe Komisije (EU) št. 2016/427, 2016/646, 2017/1151 in 2017/1154. Preskusi emisij pri 
dejanski vožnji se za nove modele avtomobilov uporabljajo od septembra 2017, za vsa nova 
vozila pa se bodo uporabljali od septembra 2019. Da bi se proizvajalci avtomobilov lahko 
prilagodili, lahko mejno vrednost emisij NOX (80 mg/km, veljavno od leta 2014) do leta 2019 
presežejo za faktor 2,1, tj. da sproščajo 168 mg/km. Faktor se zmanjša na 1,5, tj. 120 mg/km, 
leta 2021, cilj pa je, da se mejna vrednost 80 mg/km uveljavi do leta 2023. 

62 EEA, Transport fuel prices and taxes indicators, 2017. 

63 Mednarodni svet za čisti prevoz (ICCT), European Vehicle Market Statistics – Pocketbook 
2017/18 in Eurostat, Passenger cars in the EU. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0715&from=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0049+0+DOC+XML+V0//SL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0049+0+DOC+XML+V0//SL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2017-0049+0+DOC+PDF+V0//EN
https://www.bmvi.de/SharedDocs/EN/publications/bericht-untersuchungskommission-volkswagen.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000480.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/vehicle-emissions-testing-programme-conclusions
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/main-anthropogenic-air-pollutant-emissions/assessment-5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0427&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0646&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1151&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1154&from=EN
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/fuel-prices-and-taxes/assessment-7/download.pdf
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_Pocketbook_2017_Web.pdf
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_Pocketbook_2017_Web.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Passenger_cars_in_the_EU
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59. Politike EU za podnebne spremembe dajejo prednost biomasi kot obnovljivemu viru 

energije64. Direktiva o energiji iz obnovljivih virov65 je leta 2009 zahtevala, da EU do 

leta 2020 vsaj 20 % svoje skupne potrebe po energiji pokriva z energijo iz obnovljivih virov. 

Od takrat se je financiranje EU za projekte biomase več kot podvojilo.66 Sodišče je v 

Posebnem poročilu št. 5/2018 o energiji iz obnovljivih virov za trajnostni razvoj podeželja 

poročalo, da lahko izgorevanje lesne biomase privede tudi do večjih emisij nekaterih 

škodljivih onesnaževal zraka. Ugotovitve EEA so podobne.67 

60. Uporaba neučinkovitih kotlov ali grelnikov na trda goriva še poslabšuje težavo 

onesnaženosti zraka zaradi lokalnega ogrevanja. EU je določila standarde za izboljšanje 

učinkovitosti takih naprav (direktiva o okoljsko primerni zasnovi68 skupaj z izvedbenimi 

uredbami), vendar bodo ti standardi začeli veljati šele leta 2022 za nove naprave.  

61. Direktiva o industrijskih emisijah je glavni instrument EU, ki ureja emisije onesnaževal 

zraka iz industrijskih obratov (glej Prilogo I). Direktiva državam članicam omogoča, da 

določijo manj stroge mejne vrednosti emisij, če bi z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik 

nastali nesorazmerno višji stroški v primerjavi s koristmi za okolje. Direktiva omogoča tudi 

nekatere instrumente prilagodljivosti, z uporabo katerih je mogoče odstopati od mejnih 

vrednosti, določenih za velike kurilne naprave. Na primer, 15 držav članic69 je sprejelo t. i. 

                                                           
64 Biomasa je organska snov (les in oglje), ki lahko proizvede energijo pri sežiganju.  

65 Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 
2003/30/ES (UL L 140, 5.6.2009, str. 16). 

66 Z 1,6 milijarde EUR v obdobju 2007–2013 se je povečala na 3,4 milijarde EUR v obdobju 2014–
2020. Vir: Evropska komisija  

67 EEA je v poročilu Air quality in Europe – 2016 report navedla, da politike, usmerjene v podnebje, 
morda niso vedno skladne s politikami, usmerjenimi v kakovost zraka, in da uporaba biomase 
kot goriva za ogrevanje stanovanj ustvarja emisije onesnaževal zraka, ki lahko znatno prispevajo 
k škodljivim vplivom na zdravje človeka (str. 22). 

68 Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi 
okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo 
(UL L 285, 31.10.2009, str. 10). 

69 Bolgarija, Češka republika, Irska, Grčija, Španija, Hrvaška, Litva, Madžarska, Poljska, Portugalska, 
Romunija, Slovenija, Slovaška, Finska in Združeno kraljestvo. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_05/SR_Renewable_Energy_SL.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0125&from=EN
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/list_of_ecodesign_measures.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/list_of_ecodesign_measures.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=EN
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016/at_download/file
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prehodne nacionalne načrte, ki omogočajo višje zgornje meje emisij do leta 2020; nekaterim 

sistemom daljinskega ogrevanja je bilo odobreno posebno odstopanje do leta 2023; drugim 

sistemom pa ni treba uporabljati najboljših razpoložljivih tehnik, če omejijo svoje delovanje 

in prenehajo delovati do leta 2024. 

62. Kmetijstvo proizvede 94 % emisij amoniaka (NH3) v EU.70 Amoniak je predhodnik PM. 

EEA navaja, da emisije NH3 iz kmetijstva prispevajo k obdobjem visokih koncentracij PM, ki 

se pojavljajo v nekaterih evropskih regijah, ki kršijo mejne vrednosti za PM10 iz Direktive o 

kakovosti zunanjega zraka.71 

63. Čeprav politike EU urejajo kmetijske prakse72, je napredek pri zmanjševanju onesnaževal 

zraka iz kmetijstva zelo počasen73, od leta 2012 pa so se emisije NH3 celo povečale74. EEA 

ugotavlja, da tehnično in ekonomsko vzdržni ukrepi, kot so ukrepi na področju agronomije, 

živine in energetike, sicer obstajajo, vendar bi morala biti njihov obseg in intenzivnost taka, 

da bi zagotovili znatna znižanja emisij.75 

… in financiranje EU je koristno, vendar ni vedno ciljno usmerjeno 

64. Sodišče je preučilo, kako so program LIFE, Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in 

Kohezijski sklad podpirali ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka v šestih obiskanih državah 

članicah. 

                                                           
70 Glej EEA, Air quality in Europe – 2017 report, 2017, str. 21. 

71 EEA, Air quality in Europe – 2017 report, 2017, str. 24. 

72 Predvsem SKP s kmetijsko-okoljskimi ukrepi in drugimi naložbami iz sklada za razvoj podeželja 
ter direktiva o nitratih (Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda 
pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (UL L 375, 31.12.1991, str. 1)), ki pa se ne 
osredotoča na onesnaženost zraka, temveč na vpliv dušika na kakovost voda. 

73 Emisije NH3 so se v EU med letoma 2000 in 2015 zmanjšale le za 7 %. Glej EEA, Air quality in 
Europe – 2017 report, 2017, str. 21 in 29. 

74 ECA, Kratko poročilo Sodišča:Prihodnost skupne kmetijske politike, 2018, str. 11. 

75 EEA, Air quality in Europe – 2017 report, 2017, str. 24 do 29. 

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
https://ec.europa.eu/agriculture/envir/measures_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0676&from=EN
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_CAP/Briefing_paper_CAP_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_CAP/Briefing_paper_CAP_SL.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
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Program LIFE 

65. EU podpira izboljšanje kakovosti zraka s svojim programom LIFE76. Pregledali smo šest 

projektov LIFE, povezanih s kakovostjo zraka, v Nemčiji, Italiji in na Poljskem.77 Med njimi je 

bil projekt LIFE Legal Actions – Legal Actions on Clean Air, s katerim se je nudila podpora 

deležnikom civilne družbe, da bi lahko na primer sprožili postopke pred sodiščem, da bi 

dosegli izboljšanje kakovosti zraka78 (glej odstavek 73). Uporaba proračuna programa LIFE za 

podporo civilnemu ukrepanju na ravni držav članic je nov, stroškovno učinkovit in hiter način 

za spodbujanje držav članic in mest, da podprejo politiko za izboljšanje kakovosti zraka. 

66. Od leta 2014 se v okviru integriranih projektov programa LIFE podpira načrtovanje 

politike za kakovost zraka z uporabo drugih razpoložljivih sredstev EU. Na primer, z 

integriranim projektom se je podpiralo izvajanje načrta za kakovost zraka za regijo 

Malopolska na Poljskem. To je vključevalo informacijsko kampanjo, ki je bila namenjena 

prebivalcem regije in je služila ozaveščanju o nevarnosti dima iz kotlov na trdno gorivo (glej 

plakat na sliki 10, na katerem je napisano: „Dim iz vašega kotla ubija”). 

                                                           
76 Od leta 2014 je program LIFE financiral 17 projektov v zvezi s kakovostjo zraka v skupni 

vrednosti 38 milijonov EUR. 

77 Skupno financiranje teh projektov je znašalo 41 milijonov EUR (24 milijonov EUR je financirala 
EU). 

78 Zlasti z uporabo smernic iz priročnika za čist zrak, ki je prejel podporo v okviru tega projekta. V 
okviru tega projekta je bila podpora namenjena nekaterim sodnim zadevam, ki so se končale 
uspešno, na primer v Češki republiki in Združenem kraljestvu.  

http://ec.europa.eu/environment/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5820&docType=pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/projects/ip.htm
https://www.documents.clientearth.org/library/download-info/clean-air-handbook-version-two/
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Slika 10 – Primer plakata za obveščanje javnosti v okviru programa LIFE za Malopolsko 

 
Vir: Urad maršala regije Malopolska, Poljska. 

Financiranje kohezijske politike 

67. ESRR in Kohezijski sklad zagotavljata večino sredstev EU za kakovost zraka. Medtem ko so 

nekateri ukrepi izrecno namenjeni zmanjšanju onesnaženosti zraka, so lahko tudi številni 

drugi, ki imajo drugačne cilje (npr. čist mestni prevoz ali energetska učinkovitost), koristni za 

kakovost zraka.  

68. Razpoložljiva namenska sredstva79 so se z 880 milijonov EUR v programskem 

obdobju 2007–2013 povečala na 1,8 milijarde EUR v obdobju 2014–2020, vendar je to 

obsegalo manj kot 1 % skupnih sredstev za kohezijsko politiko. Ta sredstva so uporabljale tri 

od obiskanih držav članic, vendar so se ustrezni zneski med prejšnjim in tekočim 

programskim obdobjem znatno povečali le na Poljskem. V Češki republiki se financiranje ni 

bistveno spreminjalo, v Bolgariji pa se je bistveno zmanjšalo (glej tabelo2). 

                                                           
79 Za ukrepe za kakovost zraka obstaja posebna koda intervencijskega področja (083) (koda 47 v 

obdobju 2007–2013), ampak ker je vsak projekt označen z eno samo kodo, so lahko številni 
projekti, ki so prav tako pomembni za kakovost zraka, razvrščeni pod drugo kodo. 

https://bip.malopolska.pl/umwm,m,2392,podzial-organizacyjny-osoby.html
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Tabela 2 – Namenska sredstva za kakovost zraka v Bolgariji, Češki republiki in delih Poljske 

(v milijonih EUR) 2007–2013 2014–2020 Sprememba 

Bolgarija 120 50 –58 % 

Češka republika 446 454 +2 % 

Poljska(1) 140 368 +163 % 

(1) Zneski operativnega programa Infrastruktura in okolje ter regionalnega operativnega 
programa Malopolska. 

Vir: Evropska komisija in države članice. 

69. Sodišče je odkrilo primere, ko države članice teh sredstev niso prednostno namenile 

projektom, ki so bili ciljno usmerjeni v glavne vire in onesnaževala, opredeljena na območjih 

kakovosti zraka, ki smo jih obiskali (glej okvir 4). V Sofiji na primer ni projektov, ki bi bili ciljno 

usmerjeni v zmanjšanje emisij iz ogrevanja gospodinjstev (glavni vir emisij PM).80.  

70. Sodišče je ugotovilo tudi, da projekti, ki jih financira EU, niso bili dovolj dobro podprti z 

načrti držav članic za izboljšanje kakovosti zraka. Na primer, načrt zamenjave kotlov v 

Krakovu se izvaja, ne da bi nacionalni organi pri tem omejevali razpoložljivost neučinkovitih 

kotlov in premoga slabe kakovosti.  

                                                           
80 V Sofiji se intervencije v zvezi z ogrevanjem gospodinjstev še vedno ocenjujejo in načrtujejo. 
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71. Sodišče je odkrilo tudi dobre primere projektov, ki jih financira EU, ki so bili dobro ciljno 

usmerjeni in so neposredno prispevali k zmanjšanju lokalnih emisij, kot je bilo opredeljeno v 

načrtih držav članic za kakovost zraka. Taka projekta sta bila na primer zamenjava starih 

dizelskih avtobusov z avtobusi, ki vozijo na stisnjen zemeljski plin, in načrti zamenjave kotlov 

v Ostravi. Izvajali so se tudi projekti za posodobitev neučinkovitih sistemov za ogrevanje 

gospodinjstev (v Krakovu) in javnega prometa (v Krakovu in Sofiji). Do leta 2013 so se izvajali 

projekti za zmanjšanje industrijskih emisij v Krakovu in Ostravi (glavni vir emisij PM in NOX).81 

 
     Financiran industrijski obrat v Ostravi 
     Vir: Evropsko računsko sodišče 

Ukrepanje državljanov ima čedalje večjo vlogo 

72. EEA javno dostopne informacije šteje za bistven element za obravnavanje onesnaženosti 

zraka in zmanjševanje njenih škodljivih vplivov82, SZO pa poudarja, da bosta izboljšanje 

preglednosti in splošna izmenjava kakovostnih informacij v mestih dodatno okrepila vlogo 

ljudi za produktivno sodelovanje v postopkih odločanja83. Direktiva o kakovosti zunanjega 

zraka določa mejne vrednosti za opozarjanje v zvezi z SO2, NO2 in O3, ne pa za PM84, ter 

                                                           
81 Do leta 2013 so strukturni skladi EU lahko podpirali zmanjšanje emisij škodljivih onesnaževal 

zraka iz industrijskih obratov (NOX, SOX in PM), vključenih v sistem EU za trgovanje z emisijami. 
Češka republika je izkoristila to možnost. V sedanjem programskem obdobju to ni več mogoče, 
če lahko taki projekti zmanjšujejo tudi emisije CO2.  

82 EEA, Cleaner air benefits human health and climate change, 2017. 

83 SZO, Global Report on Urban Health, 2016, str. 206. 

84 Člen 19 in Priloga XII k Direktivi o kakovosti zunanjega zraka. 

https://www.eea.europa.eu/articles/cleaner-air-benefits-human-health
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204715/1/9789241565271_eng.pdf?ua=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0050&from=EN
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zahteva, da države članice javnosti zagotovijo podrobne informacije.85 Tako lahko imajo 

državljani ključno vlogo pri spremljanju izvajanja Direktive o kakovosti zunanjega zraka v 

državi članici, zlasti kadar so na podlagi rezultatov potrebne težavne politične odločitve. 

Lokalno ukrepanje je pomembno, vendar je zanj potrebna ozaveščena javnost: le če so 

državljani dobro obveščeni, so lahko vključeni v politiko in ukrepajo, kadar je potrebno, 

vključno s spreminjanjem lastnega vedenja. 

73. Čedalje večji pomen ukrepanja državljanov se kaže v nedavnih sodnih zadevah, ki so jih 

zoper nacionalne organe sprožili državljani in nevladne organizacije. V Češki republiki, 

Nemčiji, Franciji, Italiji in Združenem kraljestvu so nacionalna sodišča odločala v korist pravici 

državljanov do čistega zraka in od zadevnih držav članic zahtevala, naj sprejmejo dodatne 

ukrepe za obravnavanje onesnaženosti zraka. 

… vendar Direktiva izrecno ne ščiti pravice javnosti do dostopa do pravnega varstva 

74. Pravica do pravnega varstva, informacij o okolju in udeležbe javnosti pri okoljskem 

odločanju je določena z Aarhuško konvencijo, katere pogodbenice so EU in njenih 28 držav 

članic86. Sodišče je ugotovilo, da druge okoljske direktive vsebujejo izrecne določbe, ki 

zagotavljajo pravice predstavnikov javnosti do pravnega varstva, medtem ko to za Direktivo 

o kakovosti zunanjega zraka ne drži.87 

                                                           
85 Člen 26 Direktive o kakovosti zunanjega zraka. 

86 EU je odobrila Aarhuško konvencijo s Sklepom Sveta 2005/370/ES z dne 17. februarja 2005 o 
sklenitvi Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do 
pravnega varstva v okoljskih zadevah, v imenu Evropske skupnosti (UL L 124, 17.5.2005, str. 1) 
ter določbe o dostopu do okoljskih informacij prenesla z Direktivo 2003/4/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in o 
razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS (UL L 41, 14.2.2003, str. 26) za države članice EU in z 
Uredbo (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 (UL L 264, 
25.9.2006, str. 13) o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do 
pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih EU. 

87 Za bolj izrecne pravice do dostopa do pravnega varstva glej člen 25 Direktive o industrijskih 
emisijah ali člen 11 Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L 26, 
28.1.2012, str. 1). Sodišče je prav tako ugotovilo, da pravice predstavnikov javnosti do udeležbe 
pri okoljskih odločitvah v Direktivi o kakovosti zunanjega zraka niso bile tako vidne kot v drugih 
direktivah (glej člen 31 Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3) ali 

https://www.informea.org/en/node/283/text
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0050&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0370&from=FRN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0004&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1367&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0092&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=EN
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75. Nacionalne zakonodaje so zelo različne in organizacije civilne družbe so opredelile ovire, 

ki jih imajo državljani pri dostopu do pravnega varstva v nekaterih državah članicah. 

… in informacije o kakovosti zraka so včasih nejasne 

76. Sodišče je preverilo informacije, ki so jih javni organi prek spleta dali na voljo državljanom 

v šestih obiskanih mestih. V ta namen je preučilo indekse kakovosti zraka, informacije o 

vplivih onesnaženosti zraka na zdravje, razpoložljivost podatkov o kakovosti zraka v realnem 

času in druga orodja. 

77. Indeksi kakovosti zraka so orodja, ki lahko dajo državljanom razumljive informacije. Pet 

od šestih obiskanih mest uporablja take indekse. Sodišče je ugotovilo, da države članice, 

regije in mesta indekse kakovosti zraka opredeljujejo različno, zaradi česar je enaka kakovost 

zraka ocenjena različno (glej na primer tabelo 3). Ker škoda za zdravje ljudi pri enaki 

onesnaženosti ni drugačna ne glede na lokacijo, različna razvrščanja za enako kakovost zraka 

ogrožajo verodostojnost zagotovljenih informacij. 

Tabela 3 – Indeksi kakovosti zraka za PM10 (stanje marca 2018) 

 
Vir: EEA in spletišča mest 

78. Ker se države članice niso dogovorile o skupnem indeksu, je EEA v sodelovanju z 

Evropsko komisijo nedavno uvedla indeks za celotno ozemlje EU (glej sliko 11 v 

nadaljevanju). Državljani lahko z indeksom EEA primerjajo kakovost zraka po celotni Evropi v 

                                                           
člen 19 Direktive 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o 
baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 
91/157/EGS (UL L 266, 26.9.2006, str. 1)). 

Indeks na podlagi 
urne/dnevne 
vrednosti PM 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 180 nad 200

EEA

Bruselj odlično zelo dobro srednje slabše
precej 
slabše

Milano

Krakov zadostno
zelo 

slabo
Ostrava
Stuttgart zelo dobro dobro

Sofija
zelo 

slabo

140
dobro zadovoljivo srednje slabo zelo slabo

dobro kar dobro povprečno slabo kritično
dobro precej dobro slabo zelo slabo kritično

zelo dobro dobro srednje slabo
zelo dobro dobro kar dobro primerno slabše precej slabše

zadovoljivo zadostno slabo zelo slabo

dobro kar dobro zadostno slabo

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0066&from=EN
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realnem času. To ni enako kot ocena skladnosti s standardi EU (za kar so potrebni daljši 

sklopi podatkov). 

Slika 11 – Indeks EEA za kakovost zraka na dan 20. 3. 2018 

 
 Vir: EEA 

79. Direktiva o kakovosti zunanjega zraka zahteva, da države članice javnost obveščajo o 

morebitnih vplivih onesnaženosti zraka na zdravje. Spletne informacije, ki jih javni organi 

objavijo v zvezi z vplivi onesnaženosti zraka na zdravje in ukrepi, ki jih lahko državljani 

sprejmejo za ublažitev tveganj, so bile včasih skromne in jih je bilo težko najti. To je še toliko 

bolj pomembno, če upoštevamo, da se s standardi EU podcenjujejo tveganja, ki jih povzroča 

slaba kakovost zraka (glej odstavke 19 do 27).  

Kakovost zraka

Dobr
a

Kakovost 
zraka
Dobra

Kar dobra

Zmerna

Slaba

Zelo slaba

Ni podatkov

Evropski indeks kakovosti 
zraka

Legenda

http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index
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80. Države članice morajo Komisiji sporočati podatke o kakovosti zraka v realnem času.88 

Med revizijo Sodišča je to izvajalo 25 držav članic.89 Od šestih obiskanih mest so štiri na 

svojih spletiščih prikazovala podatke v realnem času.90 Ta mesta so uporabljala različna 

orodja za zagotavljanje obveščenosti javnosti. V tabeli 4 so prikazane nekatere dobre prakse, 

ki so jih uporabila za obveščanje državljanov. 

Tabela 4 – Dobre prakse za obveščanje državljanov 

Prostorske karte, ki uporabljajo modeliranje Bruselj, Milano, Ostrava 

Obvestilo v obdobjih največje onesnaženosti (SMS ali e-pošta itd.) Bruselj, Krakov, Ostrava 

Aplikacije za pametne telefone Ostrava, Krakov 

Prikazovalniki na javnih mestih (ulicah, postajah podzemne 
železnice) 

Krakov, Sofija 

Sklopi podatkov, ki jih je mogoče prenesti za analizo Bruselj, Stuttgart, Milano, Krakov 

Sistem hitrega obveščanja o PM na podlagi vremenskih napovedi Stuttgart 

81. Čeprav je večina obiskanih mest pripravljala indekse kakovosti zraka in podatke o 

kakovosti zraka v realnem času, nekatere pa so sprejele druge dobre prakse, je Sodišče 

sklenilo, da kakovost javno dostopnih informacij ni bila tako jasna ali koristna kot 

informacije, ki so jih dajala na voljo nekatera druga evropska mesta.91  

                                                           
88 Ti podatki se tehnično imenujejo najnovejši podatki in se samodejno sporočajo EEA v zelo 

kratkih časovnih intervalih (običajno vsako uro). V skladu s členom 5 Izvedbenega sklepa 
Komisije 2011/850/EU z dne 12. decembra 2011 o določitvi pravil za direktivi 2004/107/ES in 
2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzajemno izmenjavo informacij in 
poročanjem o kakovosti zunanjega zraka (UL L 335, 17.12.2011, str. 86) morajo države članice 
zagotavljati najnovejše podatke. 

89 Romunija, Grčija in deloma Italija niso sporočale najnovejših podatkov. Evropski portal o 
kakovosti zraka (European Air Quality Portal) 27. junija 2018 ni prikazoval podatkov o PM za 
Dansko, Irsko, Ciper, Latvijo in Malto.  

90 V času analize Sodišča za Sofijo podatki niso bili prikazani, za Milano pa so bila za vsako postajo 
prikazana povprečja predhodnega dne.  

91 Na primer Pariz (Airparif) ali London (London Air). Spletišče Airparif na primer zagotavlja 
centralizirane in uporabnikom prijazne informacije o kakovosti zraka: prikazuje prostorske karte 
v realnem času, zagotavlja napovedi za naslednji dan, omogoča dostop do samodejnih opozoril 
in telefonskih aplikacij. Na voljo je tudi aplikacija, s katero je mogoče izračunati posamično 
izpostavljenost in optimizirati načrte poti, da bi se izognili najbolj onesnaženim območjem. Na 
spletišču je tudi namenski oddelek za zdravje, kjer so uporabljene grafike in vizualni pripomočki, 
opisani kratko- in dolgoročni vplivi onesnaženosti zraka na zdravje ter zagotovljene informacije o 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0850&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0850&from=EN
https://tableau.discomap.eea.europa.eu/t/Aironline/views/Up-to-dateairqualitydata/UpToDateAirQualityData?:embed=y&:showShareOptions=true&:display_count=no&:showVizHome=no
https://tableau.discomap.eea.europa.eu/t/Aironline/views/Up-to-dateairqualitydata/UpToDateAirQualityData?:embed=y&:showShareOptions=true&:display_count=no&:showVizHome=no
http://www.airparif.fr/
https://www.londonair.org.uk/LondonAir/Default.aspx
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ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA 

82. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije pomeni onesnaženost zraka največje 

okoljsko tveganje za zdravje v EU in po ocenah EEA vsako leto povzroči približno 400 000 

prezgodnjih smrti, pri čemer so zlasti izpostavljeni prebivalci mest. Najbolj škodljiva 

onesnaževala so delci, dušikov dioksid, žveplov dioksid in prizemni ozon. Direktiva o 

kakovosti zunanjega zraka iz leta 2008 je temelj politike EU za čist zrak, saj določa mejne 

koncentracije za onesnaževala v zraku, ki ga dihamo. 

83. Sodišče je ugotovilo, da ukrepi EU za varovanje zdravja ljudi pred onesnaženostjo zraka 

niso dosegli pričakovanega učinka. Znatni človeški in ekonomski stroški še niso izraženi v 

ustreznih ukrepih po celotni EU. 

84. Čeprav se je z zmanjšanjem emisij kakovost zraka izboljšala, onesnaženost zraka še 

vedno močno vpliva na zdravje državljanov. Številni standardi kakovosti zraka EU so milejši 

od ravni, priporočljivih na podlagi dokazov glede vpliva onesnaženosti zraka na zdravje. 

Države članice teh standardov pogosto ne spoštujejo in niso sprejele dovolj uspešnih 

ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka. Spremljanje in naknadno uveljavljanje izvajanja s 

strani Komisije ni prineslo učinkovitih sprememb. Sodišče je ugotovilo, da v nekaterih 

politikah EU pomen izboljšanja kakovosti zraka še ni upoštevan v zadostni meri, hkrati pa 

je opazilo, da financiranje EU zagotavlja koristno podporo. Državljani lahko imajo ključno 

vlogo pri spremljanju, ali države članice izvajajo Direktivo o kakovosti zunanjega zraka, kot je 

bilo mogoče opaziti glede na razsodbe v njihovo korist na sodiščih v več državah članicah, 

hkrati pa sta se izboljšala ozaveščenost in obveščanje. V naslednjih odstavkih so podrobneje 

opisani glavni zaključki in ustrezna priporočila Sodišča. 

85. Direktiva o kakovosti zunanjega zraka temelji na standardih kakovosti zraka, ki so zdaj 

stari že 15 do 20 let. Nekateri od teh standardov so bistveno milejši od smernic Svetovne 

zdravstvene organizacije. Poleg tega standardi omogočajo, da se mejne vrednosti pogosto 

presežejo, in ne vključujejo nobenega kratkoročnega standarda za PM2,5, ki je zelo škodljivo 

onesnaževalo zraka (glej tabelo 1 in odstavke 18 do 26). Zdravstveni delavci podpirajo 

                                                           
ogroženi populaciji in statistike o številu prezgodnjih smrti, povezanih z onesnaženostjo zraka, 
spletišče pa se sklicuje tudi na smernice SZO. 
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strožje standarde v EU (glej odstavek 27). Določitev blagih standardov ne zagotavlja pravega 

okvira za varstvo zdravja ljudi. To pomeni, da so nekatere lokacije s slabo kakovostjo zraka 

skladne z zakonodajo EU. 

86. Čeprav se položaj izboljšuje, večina držav članic še vedno ne izpolnjuje standardov EU za 

kakovost zraka (odstavka 28 in 29).  

87. V zvezi z meritvami kakovosti zraka je Sodišče ugotovilo, da ni dovolj zagotovil, da države 

članice kakovost zraka merijo na ustreznih lokacijah. Zaradi nenatančnih meril v Direktivi 

države članice koncentracij niso nujno merile v bližini glavnih mestnih cest ali velikih 

industrijskih območij (glej odstavke 32 do 34), ki so bili še vedno glavni viri onesnaženosti. 

Sodišče ugotavlja, da je rok, ko morajo države članice Komisiji sporočiti podatke, kot ga 

določa Direktiva o kakovosti zunanjega zraka, manj strog kot v predhodnih direktivah 

(odstavek 35). 

88. Poleg tega je Sodišče ugotovilo, da države članice niso sprejele dovolj uspešnih ukrepov 

za čim prejšnje izboljšanje kakovosti zraka. Kakovost načrtov držav članic za kakovost zraka 

na splošno ni bila dovolj dobra, pri čemer so načrti vključevali ukrepe, ki so bili slabo ciljno 

usmerjeni. Zanje je bilo pogosto značilno slabo upravljanje (na primer, pomanjkanje 

usklajevanja med nacionalnimi in lokalnimi organi), ukrepi niso bili stroškovno ovrednoteni 

ali financirani, poleg tega pa v zvezi z njimi ni bilo informacij o dejanskem vplivu, ki ga bodo 

imeli na kakovost zraka. Direktiva o kakovosti zunanjega zraka držav članic ne obvezuje, da bi 

morale Komisijo obveščati o uspešnosti njihovih načrtov. Nezadosten napredek pri 

izboljšanju kakovosti zraka kaže na potrebo po uspešnejših ukrepih (glej odstavke 36 do 47). 

89. Komisija se pri spremljanju smotrnosti delovanja držav članic srečuje z omejitvami. 

Državam članicam ni treba poročati o izvajanju načrtov za kakovost zraka. Izvajanje nekaterih 

določb Direktive je težko preveriti, Komisija pa v pregled prejme več sto načrtov za kakovost 

zraka in obsežne sklope podatkov. Sodišče je ugotovilo, da je Komisija zoper države članice 

sprožila postopke pred Sodiščem Evropske unije, kadar je menila, da so resno kršile Direktivo 

(glej odstavke 48 do 50). Vendar so ti ukrepi uveljavljanja zakonodaje dolgotrajni, kljub več 

sodbam v korist Komisije (odstavki 51 do 54) pa se mejne vrednosti za kakovost zraka še 

naprej kršijo. 
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Priporočilo 1 – Uspešnejše ukrepanje Komisije 

Za sprejetje uspešnejših ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka bi Komisija morala: 

(a) omogočati izmenjavo najboljših praks držav članic, ki so zahteve Direktive o kakovosti zunanjega 

zraka uspešno vključile v svoje načrte za kakovost zraka, tudi na področjih, kot so informacije, 

pomembne za spremljanje; ciljni, s proračunom podprti in kratkoročni ukrepi za izboljšanje kakovosti 

zraka ter načrtovana zmanjšanja stopenj koncentracije na posameznih lokacijah; 

(b) dejavno upravljati vsako fazo postopka ugotavljanja kršitev, da bi se skrajšal čas, preden se zadeve 

rešijo ali predložijo Sodišču Evropske unije; 

(c) pomagati državam članicam, ki so najbolj prizadete zaradi čezmejne onesnaženosti zraka znotraj 

EU, pri njihovem sodelovanju in skupnih dejavnostih, vključno z uvedbo ustreznih ukrepov v njihove 

načrte za kakovost zraka. 

Ciljni datum izvedbe: leto 2020. 

90. Sodišče na podlagi svojih zaključkov v zvezi s standardi kakovosti zraka, ukrepi držav 

članic za izboljšanje kakovosti zraka, naknadnim spremljanjem in uveljavljanjem ter 

ozaveščanjem in obveščanjem javnosti (glej spodaj) Komisiji priporoča, naj razmisli o 

ambiciozni posodobitvi Direktive o kakovosti zunanjega zraka, ki je še vedno pomemben 

instrument za čistejši zrak. 

Priporočilo 2 – Ambiciozna posodobitev Direktive o kakovosti zunanjega zraka  

Komisija bi morala ob pripravi svojega predloga za zakonodajalca obravnavati naslednja vprašanja: 

(a) razmislek o posodobitvi mejnih in ciljnih vrednosti EU (za PM, SO2 in O3) v skladu z najnovejšimi 

smernicami SZO; o zmanjšanju števila, kolikokrat lahko koncentracije presežejo standarde (za PM, 

NO2, SO2 in O3); ter o določitvi kratkoročne mejne vrednosti za PM2,5 in mejnih vrednosti za 

opozarjanje v zvezi s PM; 

(b) izboljšanje načrtov za kakovost zraka, predvsem tako, da bodo usmerjeni v rezultate ter da se bo 

zahtevalo vsakoletno poročanje o njihovem izvajanju in njihova posodobitev, kadar koli bo to 

potrebno. Število načrtov za kakovost zraka po posameznih območjih kakovosti zraka bi moralo biti 

omejeno; 
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(c) natančnost zahtev za umestitev industrijskih in prometnih merilnih postaj, da bi se bolje merila 

največja izpostavljenost prebivalstva onesnaženemu zraku; in določitev najmanjšega števila merilnih 

postaj glede na vrsto postaje (prometna, industrijska ali neizpostavljena);  

(d) možnost, da bi Komisija zahtevala dodatna merilna mesta, če bi menila, da je to potrebno za 

boljše merjenje onesnaženosti zraka; 

(e) določitev zgodnejšega roka (zdaj 30. september leta n+1) za sporočanje potrjenih podatkov, ki naj 

bo vsaj 30. junij leta n+1, in izrecna zahteva za države članice, da morajo zagotavljati najnovejše 

podatke (v realnem času); 

(f) izrecne določbe, ki bodo zagotovile pravico državljanov do dostopa do pravnega varstva. 

Ciljni datum izvedbe: leto 2022. 

91. Na kakovost zraka vplivajo številne politike EU. Glede na znatne človeške in ekonomske 

stroške onesnaženosti zraka Sodišče meni, da pomen te težave v nekaterih politikah EU še ni 

upoštevan v zadostni meri. Politike EU na področju podnebja in energetike, prometa, 

industrije in kmetijstva denimo vsebujejo elemente, ki lahko imajo negativne posledice za 

čist zrak (glej odstavke 55 do 63).  

92. Za ukrepe za kakovost zraka se neposredno dodeli manj kot 1 % sredstev kohezijske 

politike EU. Vendar lahko drugi ukrepi kohezijske politike posredno koristijo kakovosti zraka. 

Sodišče je ugotovilo, da projekti, financirani s sredstvi EU, niso bili dovolj dobro ciljno 

usmerjeni in podprti z načrti držav članic za izboljšanje kakovosti zraka, je pa Sodišče odkrilo 

tudi več dobrih primerov. Projekti LIFE so na primer pomagali ukrepati državljanom, ki so 

želeli izboljšati kakovost zraka v državah članicah, in bolje ciljno usmerjati ukrepe, ki jih 

financira EU (odstavki 64 do 71).  

Priporočilo 3 – Prednostno obravnavanje in vključevanje kakovosti zraka v politike EU 

Za nadaljnje vključevanje vprašanja kakovosti zraka v politike EU bi morala Komisija pripraviti ocene:  

(a) drugih politik EU, ki vsebujejo elemente, ki lahko negativno vplivajo na čist zrak, pri čemer bi 

morala sprejeti ukrepe za boljšo uskladitev teh politik s ciljem kakovosti zraka; 
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(b) dejanske uporabe ustreznih virov financiranja, ki so na voljo za doseganje ciljev EU glede kakovosti 

zraka za boj proti emisijam, ki onesnažujejo zrak, zlasti PM, NOX in SO2. 

Ciljni datum izvedbe: leto 2022. 

93. Javno ozaveščanje in obveščanje imata ključno vlogo pri obravnavanju onesnaženosti 

zraka. V zadnjem času se državljani pogosteje ukvarjajo z vprašanji kakovosti zraka in 

nacionalna sodišča so v več državah članicah odločila v prid pravici državljanov do čistega 

zraka (odstavka 72 in 73). Vendar je Sodišče ugotovilo, da Direktiva o kakovosti zunanjega 

zraka v primerjavi z drugimi okoljskimi direktivami ne vsebuje posebnih določb, ki bi 

zagotavljale pravico državljanov do pravnega varstva (glej odstavek 74). Opazilo je tudi, da 

so bile informacije o kakovosti zraka, ki so bile dane na voljo državljanom, včasih nejasne 

(glej odstavke 76 do 81). 

Priporočilo 4 – Izboljšanje ozaveščanja in obveščanja javnosti 

Za izboljšanje kakovosti informacij za državljane bi morala Komisija: 

(a) ob pomoči zdravstvenih delavcev opredeliti in zbrati najbolj ključne informacije, ki bi jih morali 

Komisija sama in organi držav članic dajati na voljo državljanom (vključno z vplivi na zdravje in 

priporočili glede ravnanja); 

(b) podpreti države članice, da bi sprejele najboljše prakse za komuniciranje z državljani in njihovo 

vključevanje v zadeve v zvezi s kakovostjo zraka; 

(c) objavljati lestvice območij kakovosti zraka glede na to, kje je bil vsako leto dosežen največji in 

najmanjši napredek, in deliti najboljše prakse, ki se uporabljajo na najuspešnejših lokacijah; 

(d) razviti spletno orodje, s katerim bi državljani lahko sporočali kršitve kakovosti zraka in ki bi 

Komisiji zagotavljalo povratne informacije o vprašanjih, povezanih z ukrepi držav članic za kakovost 

zraka; 

(e) podpirati države članice pri razvoju uporabnikom prijaznih orodij za dostop splošne javnosti do 

informacij o kakovosti zraka in njenem spremljanju (na primer aplikacij za pametne telefone in/ali 

namenskih spletnih strani v okviru družbenih medijev); 
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(f) skupaj z državami članicami doseči dogovor o uskladitvi indeksov kakovosti zraka. 

Ciljni datum izvedbe: leto 2022. 

 
To poročilo je sprejel senat I, ki ga vodi Nikolaos A. Milionis, član Evropskega računskega 
sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 11. julija 2018. 
 

Za Evropsko računsko sodišče 
 
 
 
 

Klaus-Heiner LEHNE 
Predsednik 
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PRILOGA I 
 

Glavne direktive, ki določajo mejne vrednosti za vire emisij 

Med zakonodajo EU na področju nadzora virov, ki je najbolj pomembna za emisije onesnaževal zraka, 

spadajo Direktiva o nacionalnih zgornjih mejah emisij, katere cilj je splošno zmanjšanje emisij, 

Direktiva o industrijskih emisijah in Direktiva o srednje velikih kurilnih napravah za industrijske vire; 

uredba o emisijah iz vozil Euro 5 in Euro 6 ter druge direktive za promet92; ter Direktiva o okoljsko 

primerni zasnovi in njene izvedbene uredbe za ogrevanje in hlajenje gospodinjstev. 

Direktiva o nacionalnih zgornjih mejah emisij 

Direktiva o kakovosti zunanjega zraka določa skupne mejne vrednosti za onesnaženost, kjer se ta 

pojavlja, Direktiva o nacionalnih zgornjih mejah emisij pa obravnava emisije na nacionalni ravni. 

Direktiva določa, da se mora vsaka država članica zavezati k zmanjšanju svojih emisij SO2, NOX, 

nemetanskih hlapnih organskih spojin, NH3 in PM2,5 (ne pa izrecno emisij PM10) do leta 2020 ter do 

2030 in pozneje. 

Direktiva, ki je bila sprejeta leta 2001 in spremenjena leta 2016, izraža mednarodne zaveze k 

zmanjšanju onesnaženosti zraka, ki so jih prevzele EU in njene države članice v okviru Ekonomske 

komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE).93 EU in njenih 28 držav članic svoje katastre emisij 

sporoča tej komisiji ZN. 

Leta 2010 dvanajst držav članic ob izteku ciljnega datuma, določenega z Direktivo o nacionalnih 

zgornjih mejah emisij iz leta 2001, ni izpolnilo vsaj enega od svojih ciljev glede zgornjih mej. 

                                                           
92 Zlasti Uredbe (ES) št. 715/2007 z dne 20. junija 2007, (ES) št. 692/2008 z dne 18. julija 2008 in 

(EU) 2016/427 z dne 10. marca 2016 ter Direktiva 2007/46/ES z dne 5. septembra 2007. Tudi 
Uredbe (ES) št. 595/2009 z dne 18. junija 2009 in (EU) št. 582/2011 z dne 25. maja 2011 o težkih 
gospodarskih vozilih. 

93 Te zaveze so prevzete v okviru Göteborškega protokola, ki je del Konvencije o onesnaževanju 
zraka na velike razdalje prek meja (CLRTAP). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2284&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2193&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0125&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0125&from=EN
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/list_of_ecodesign_measures.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0715&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0692&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0427&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0595&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0582&from=EN
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/envlrtapwelcome/guidance-documents-and-other-methodological-materials/gothenburg-protocol.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/welcome.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/welcome.html
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Direktiva o industrijskih emisijah94 in Direktiva o srednje velikih kurilnih napravah95 

Cilj teh direktiv je doseči visoko raven varovanja zdravja ljudi in okolja v EU z zmanjšanjem škodljivih 

industrijskih emisij. Direktivi določata zavezujoče mejne vrednosti za NOX, SO2 in prah (ki vključuje 

PM)96.  

V skladu z Direktivo o industrijskih emisijah mora približno 50 000 industrijskih obratov pridobiti 

dovoljenje za delovanje, ki ga izdajo nacionalni organi držav članic EU, in uporabljati najboljše 

razpoložljive tehnike. 

Direktiva o industrijskih emisijah se uporablja za velike industrijske panoge v različnih sektorjih: 

energetiki, proizvodnji in predelavi kovin, nekovinski industriji, kemični industriji, sektorju ravnanja z 

odpadki in drugih. Vsebuje posebne določbe o izgorevanju goriv v obratih s skupno nazivno vhodno 

toplotno močjo 50 megavatov (MW) ali več, ki veljajo za približno 3 500 naprav, od tega je 370 zelo 

velikih naprav za kurjenje biomase in trdnih goriv z izhodno toplotno močjo več kot 300 MW, ki 

delujejo v EU.  

Komisija je julija 2017 sprejela izvedbeni sklep na podlagi novega referenčnega dokumenta, ki 

posodablja najboljše razpoložljive tehnike za velike kurilne naprave97. Dovoljenja za te naprave je 

treba posodobiti v skladu z zaključki o najboljših razpoložljivih tehnikah in z njimi povezanimi ravnmi 

emisij onesnaževal do leta 2021. 

Direktiva o srednje velikih kurilnih napravah velja (z nekaj izjemami) za kurilne naprave z nazivno 

vhodno toplotno močjo, enako ali večjo od 1 MW in manjšo od 50 MW, ne glede na vrsto 

uporabljenega goriva. 

                                                           
94 Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2017 o industrijskih 

emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (prenovitev) (UL L 334, 
17.12.2010, str. 17). 

95 Direktiva (EU) 2015/2193. 

96 To je zlasti pomembno za elektrarne na premog, ki so odgovorne za približno 52 % industrijskih 
emisij SO2, 40 % NO2 in 37 % PM (vir: Poročilo AirClim, ClientEarth in EEB, Clearing the Air, 2017, 
str. 31). 

97 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1442 z dne 31. julija 2017 o določitvi zaključkov o najboljših 
razpoložljivih tehnikah v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta za 
velike kurilne naprave. 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/LCP/JRC107769_LCP_bref2017.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2193&from=EN
http://eeb.org/publications/62/air-quality/1078/clearing-the-air-a-critical-guide-to-the-new-nec-directive.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1442&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=EN
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PRILOGA II 
Najvišje vrednosti koncentracij v šestih območjih kakovosti zraka (podatki na dan 13. decembra 2017)98 

 
 

                                                           
98 Vir: Evropski portal o kakovosti zraka (European Air Quality Portal)  

Območje 
kakovosti 

zraka: Bruselj Krakov Milano Ostrava Sofija Stuttgart

Območje 
kakovosti 

zraka: Bruselj Krakov Milano Ostrava Sofija Stuttgart
2009 51,57 70,02 80,55 46,96 57,51 111,91 2009 23,64 39,24 34,40 38,84 23,84 25,62
2010 53,75 70,36 73,36 50,90 48,52 99,92 2010 22,44 61,13 33,38 50,21 31,14 27,29
2011 49,97 73,07 79,42 46,41 51,76 97,33 2011 25,05 54,98 39,01 41,45 44,64 23,94
2012 48,13 71,45 67,34 43,10 45,33 91,27 2012 22,76 46,20 34,00 42,22 28,00 20,74
2013 62,62 68,00 57,48 41,43 39,30 89,03 2013 20,38 43,48 30,99 35,76 30,46 20,77
2014 47,38 61,50 59,34 39,18 31,92 88,60 2014 16,99 45,02 26,19 36,18 28,71 17,67
2015 45,17 63,13 75,27 39,95 32,69 87,23 2015 16,28 43,85 31,90 33,04 24,57 17,50
2016 47,72 59,28 67,00 39,07 33,15 81,60 2016 17,20 37,88 28,53 31,63 22,14 17,80

Območje 
kakovosti 

zraka: Bruselj Krakov Milano Ostrava Sofija Stuttgart

Območje 
kakovosti 

zraka: Bruselj Krakov Milano Ostrava Sofija Stuttgart
2009 66 168 116 135 161 112 2009 36,50 60,34 46,81 53,11 65,44 45,16
2010 49 148 90 159 134 104 2010 32,90 65,95 40,72 66,00 53,84 44,07
2011 88 204 132 123 134 89 2011 39,40 76,63 50,22 52,54 70,48 39,76
2012 57 132 111 110 108 80 2012 34,30 65,85 46,11 56,27 53,89 37,56
2013 58 158 100 102 109 91 2013 33,50 59,67 42,40 47,00 52,43 40,07
2014 33 188 88 116 104 64 2014 31,99 63,90 37,06 48,04 52,96 37,52
2015 19 200 102 84 72 72 2015 27,20 67,81 41,58 41,57 41,78 37,08
2016 15 164 73 80 71 63 2016 24,69 56,67 38,12 39,71 40,00 37,56

NO2

Letno povprečje (najv. 40µg/m3)

PM2,5

Letno povprečje (najv. 25µg/m3)

PM10 

Število dni nad 50µg/m3 (največ 35)

PM10

Letno povprečje (največ 40µg/m3)

http://eeadmz1-cws-wp-air.azurewebsites.net/products/data-viewers/statistical-viewer-public/
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PRILOGA III 

Postopki ugotavljanja kršitev v zvezi z Direktivo o kakovosti zunanjega zraka v aprilu 2018 
 

Država članica EU  Status postopka ugotavljanja kršitev 
PM10 NO2 SO2 Spremljanje 

Belgija Sodišče 
Evropske 

unije 
(odloženo) 

uradni opomin - - 

Bolgarija odločitev - obrazloženo 
mnenje 

 

Češka republika obrazloženo 
mnenje 

uradni opomin - - 

Danska - uradni opomin - - 
Nemčija obrazloženo 

mnenje 
obrazloženo 

mnenje 
- - 

Estonija - - - - 
Irska - - - - 
Grčija obrazloženo 

mnenje 
- - - 

Španija obrazloženo 
mnenje 

obrazloženo 
mnenje 

- - 

Francija obrazloženo 
mnenje 

obrazloženo 
mnenje 

- - 

Hrvaška - - - - 
Italija obrazloženo 

mnenje 
obrazloženo 

mnenje 
- - 

Ciper - - - - 
Latvija obrazloženo 

mnenje 
- - - 

Litva - - - - 
Luksemburg - uradni opomin - - 
Madžarska obrazloženo 

mnenje 
uradni opomin - - 

Malta - - - - 
Nizozemska - - - - 
Avstrija - uradni opomin - - 
Poljska odločitev uradni opomin - - 
Portugalska obrazloženo 

mnenje 
uradni opomin - - 

Romunija obrazloženo 
mnenje 

- - uradni 
opomin 

Slovenija uradni 
opomin 

- - - 

Slovaška obrazloženo 
mnenje 

- - uradni 
opomin 

Finska - - - - 
Švedska obrazloženo 

mnenje 
- - - 
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Združeno kraljestvo - obrazloženo 
mnenje 

- - 

 
Legenda:  

Uradni opomin = poslan uradni opomin 
Obrazloženo mnenje = poslano obrazloženo mnenje 
Sodišče Evropske unije = zadeva vložena pri Sodišču Evropske unije 
Odločitev = Sodišče Evropske unije je odločilo v zadevi 
 

Postopki ugotavljanja kršitev se začnejo tako, da Komisija državi članici izda uradni opomin, v 
katerem je opredeljen obseg zadeve. Če Komisija meni, da argumenti države članice niso razumni in 
prepričljivi, ji pošlje še en dopis (obrazloženo mnenje), ki je zadnji korak, preden se sproži postopek 
pred Sodiščem Evropske unije. 
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ODGOVORI KOMISIJE NA POSEBNO POROČILO EVROPSKEGA RAČUNSKEGA 

SODIŠČA 

„ONESNAŽENOST ZRAKA: NAŠE ZDRAVJE ŠE VEDNO NI DOVOLJ ZAŠČITENO“ 

POVZETEK 

I. Evropska agencija za okolje je (za leto 2014) ocenila, da je izpostavljenost drobnim delcem 

(PM2,5) povzročila 399 000 prezgodnjih smrti, izpostavljenost dušikovemu dioksidu (NO2) 75 000 

prezgodnjih smrti, izpostavljenost prizemnemu ozonu (O3) pa 13 600 prezgodnjih smrti. Čeprav se 

te številke nekoliko prekrivajo (npr. ker je NO2 predhodna sestavina PM2,5) in jih ni mogoče 

enostavno sešteti, pa kljub temu kažejo, da onesnaženost zraka vsako leto v EU povzroči več kot 

400 000 prezgodnjih smrti. 

II. V preteklih desetletjih se je poročalo o zmanjšanju emisij onesnaževal zraka in njihove 

koncentracije, vendar slednje ni bi bilo doseženo na zadostni stopnji, ki bi zagotovila izpolnjevanje 

standardov kakovosti zraka EU po vsej Evropski uniji. 

IV. Čeprav niso bili povsem izpolnjeni vsi cilji direktive o kakovosti zunanjega zraka, je ta privedla 

do pomembnih izboljšav kakovosti zraka po vsej EU. To sicer ne pomeni zanikanja, da so v načinih 

izvajanja te direktive prisotne pomanjkljivosti, hkrati pa se še vedno pojavljajo občutna preseganja. 

Vendar je bila kakovost zraka v nekaterih primerih v skladu z zahtevami Direktive bistveno 

izboljšana ali pa se je bistveno izboljšalo spremljanje kakovosti zraka. Prav direktivi sta bili 

pomembno gonilo takih izboljšav.  

Komisija trenutno preverja ustreznost direktiv o kakovosti zunanjega zraka, pri čemer bo ocenila 

ustreznost, uspešnost, učinkovitost, skladnost in dodano vrednost EU te zakonodaje. Brez poseganja 

v rezultat tega preverjanja ustreznosti Komisija meni, da so bili ukrepi EU za zaščito zdravja ljudi 

pred onesnaženostjo zraka vsaj delno učinkoviti. 

(b) V nekaterih primerih je lahko onesnaženost zaradi pomanjkljivega spremljanja v konkretnih 

primerih podcenjena, vendar Komisija ne ugotavlja sistemskih napak v spremljanju kakovosti zraka 

na ravni EU.  

(c) V sporočilu COM(2018) 330 je predstavljeno stališče Komisije o izvajanju in izvrševanju 

direktive o kakovosti zunanjega zraka. 

(d) V sporočilu z naslovom „Čist zrak za vse“ iz leta 2018 (COM(2018) 330) in programu z 

naslovom „Čist zrak za Evropo“ iz leta 2013 (COM(2013) 918) je poudarjen pomen obravnavanja 

onesnaženosti zraka, vključno s povezanimi politikami EU.   

Kakovost zraka je mogoče izboljšati z naložbami na drugih področjih s pomembnimi dodatnimi 

koristmi za kakovost zraka (npr. zamenjava starih elektrarn na premog s plinskimi elektrarnami, 

naložbe v nove proge podzemnih železnic in mestne obvoznice itd.). Te sicer ne bi izpolnjevale 

pogojev za neposredno financiranje kakovosti zraka, vendar kljub temu pomembno prispevajo k 

zmanjševanju onesnaženja in izboljšanju kakovosti zraka. 

(e) Glej odgovor na odstavka 73 in 74 spodaj. 

V. Po mnenju Komisije priporočila Sodišča pomembno prispevajo k preverjanju ustreznosti direktiv 

o kakovosti zunanjega zraka, ki poteka. 

Posebne pripombe k posameznim priporočilom so na voljo v nadaljevanju. 

UVOD 

Okvir 1 – Glavna onesnaževala zraka 
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Kar zadeva prispevek trdnih goriv k onesnaženosti zraka, bo obseg tega prispevka odvisen tudi od 

kakovosti uporabljenih goriv in uporabljene tehnologije kotlov. 

Okvir 2 – Kakovost zraka ni odvisna le od emisij onesnaževal 

Ogrevanje gospodinjstev in kmetijstvo sta dodatna ključna človeška dejavnika, ki prispevata k 

onesnaževanju zraka. 

7. Z Direktivo 2008/50/ES so bile konsolidirane prejšnja Okvirna direktiva 96/62/ES in tri od njenih 

štirih hčerinskih direktiv 1999/30/ES, 2000/69/ES in 2002/3/ES. Razen redkih izjem v njej niso bili 

določeni novi standardi kakovosti zraka, so pa bili ponovno potrjeni prej dogovorjeni standardi. 

Četrta hčerinska direktiva Direktive 96/62/ES, tj. Direktiva 2004/107/ES, je še vedno veljavna (in 

določa pomembne ciljne vrednosti za več onesnaževal zraka). Komisija zato direktivi 2004/107/ES 

in 2008/50/ES raje imenuje s skupnim izrazom „direktivi o kakovosti zunanjega zraka“, vendar 

priznava, da se ta revizija osredotoča le na zadnjo od obeh direktiv. 

8. Povezane zahteve so bile nadalje razvite na podlagi Direktive Komisije (EU) 2015/1480. 

9. Po mnenju Komisije so mejne in ciljne vrednosti zavezujoče. Za popolno opredelitev glej člen 2 

Direktive. 

Okvir 3 – Vlogi Komisije in Evropske agencije za okolje 

Izvedbeni sklep 2011/850/ES daje Evropski agenciji za okolje izrecno pooblastilo, da pomaga 

Komisiji pri vzpostavljanju odložišča podatkov in omogoči dostop do njega prek portala o 

kakovosti zunanjega zraka. 

OPAŽANJA 

22. Ocena, ki jo je Komisija izvedla v podporo svežnju ukrepov za čist zrak iz leta 2013 

(COM(2013) 918), je pokazala, da bi se s predlogi zakonodajnih svežnjev iz leta 2013 (zlasti s 

tistim, ki je pozneje postal Direktiva (EU) 2016/2284) emisije do leta 2030 zmanjševale, kar bo 

„utrlo pot za nadaljnje usklajevanje evropskih standardov kakovosti zunanjega zraka z okvirnimi 

mejnimi vrednostmi Svetovne zdravstvene organizacije“. 

Na podlagi ocene v podporo sporočilu COM(2013) 918 final je Komisija sklenila, da tedaj ni bil 

primeren čas za revizijo direktive o kakovosti zunanjega zraka in da bi se morala politika namesto 

tega osredotočiti na doseganje skladnosti z obstoječimi standardi kakovosti zraka najpozneje do 

leta 2020. 

24. Število postaj za meritve na stalnem mestu ni določeno s tem, ali so koncentracije pod standardi 

kakovosti zraka EU, temveč z zgornjimi in spodnjimi ocenjevalnimi pragi, kot so opredeljeni v 

Prilogi II k Direktivi 2008/50/ES. 

25. Z ocenami stroškov in koristi, ki so bile izvedene v podporo svežnju ukrepov za čist zrak iz 

leta 2013, je bil potrjen obseg razmerja med stroški izvajanja ter družbenimi koristmi ukrepov za 

zmanjšanje emisij in izboljšanje kakovosti zraka. 

26. Komisija trenutno preverja ustreznost direktiv o kakovosti zunanjega zraka, pri čemer bo 

ocenila ustreznost, uspešnost, učinkovitost, skladnost in dodano vrednost EU te zakonodaje – 

vključno z oceno ustreznosti obstoječih standardov kakovosti zraka EU. 

30. Verodostojni, pravočasni in primerljivi podatki o kakovosti zraka niso pomembni le za 

Komisijo zaradi morebitnih izvršilnih ukrepov, temveč so pomembni tudi za javnost ter za lokalne, 

regionalne in nacionalne organe, da spodbudijo ustrezne ukrepe in v njih upoštevajo navedene 

podatke, da bi bila obdobja preseganja čim krajša. 
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33. Direktiva o kakovosti zunanjega zraka od držav članic zahteva, da ohranjajo vzorčevalna mesta, 

ki so presegla delce PM10, vendar tega ne zahteva za druga onesnaževala. Če pa vzorčevalna mesta, 

ki so sporočila preseganja drugih onesnaževal, prekinejo poročanje, Komisija kljub temu sprejme 

nadaljnje ukrepe za vsak posamezen primer, da zagotovi spoštovanje določb o umestitvi na 

makroravni iz Priloge III(B). 

35. Komisija se glede pomena pravočasnih podatkov strinja. Večina držav članic poroča v skladu z 

Izvedbenim sklepom 2011/850/ES. 

Na podlagi „prejšnjih direktiv“ so morale države članice Komisijo obvestiti prej, vendar le o 

primerih preseganj roka šestih mesecev po obdobju merjenja. Vendar prejšnji direktivi nista 

zajemali vseh podatkov, ki se zdaj sporočajo v skladu z Izvedbenim sklepom 2011/850/ES. 

38. Poleg treh navedenih razlogov Komisija ugotavlja tudi druge razloge, ki ogrožajo učinkovitost – 

med njimi so primeri, povezani s pomanjkanjem ocen uspešnosti ukrepov, gibanj in pobud na 

nacionalni ravni, ki izničujejo lokalna prizadevanja, ter pomanjkljivim povezovanjem z drugimi 

ukrepi na lokalni ravni (npr. v okviru podnebnih ukrepov ali urbanističnega načrtovanja). 

45. Priprava načrtov za kakovost zraka je pogosto res dolgotrajen proces, saj je zanje glede na 

ustrezne določbe v državah članicah potrebno obširno sodelovanje deležnikov in posvetovanje z 

njimi. Vendar ni treba, da bi se s takim sodelovanjem in posvetovanjem preprečilo posodabljanje 

dejanskih informacij (kot so podatki o spremljanju, ko so na voljo). 

48. Komisija ne izvaja revizij in ne preverja vsake posamezne postaje za spremljanje, vendar 

obravnava pomanjkljivosti mreže za spremljanje za vsak primer posebej. 

52. Komisija je 17. maja 2018 napovedala, da bo Sodišču Evropske unije predložila primere treh 

držav članic zaradi preseganja NO2 (Nemčija, Francija in Združeno kraljestvo), drugih treh pa 

zaradi preseganja delcev PM10 (Italija, Madžarska, Romunija). Glej COM(2018) 330. 

53. Skladno s členom 23 Direktive se „navedeni načrti [...] nemudoma sporočijo Komisiji, vendar 

ne pozneje kot dve leti po koncu leta, v katerem je bilo zabeleženo prvo preseganje“. 

54. Komisija je ukrepala takoj, vendar hitreje ni mogla. Že leta 2008, takoj po sprejetju Direktive, je 

uvedla izvršilne ukrepe, vendar odločitve sodišča o tem iz let 2011 in 2012 niso bile polno izvršljive 

(Sodišče Evropske unije je države članice obsodilo samo zaradi preseganja mejnih vrednosti v 

določenem obdobju v preteklosti). Da bi Komisija izvršila nadaljnje odločitve za izboljšanje 

kakovosti zraka, je ponovno uvedla postopek za ugotavljanje kršitev, da bi se spremenila 

uporabljena utemeljitev. 

Po pojasnitvi sodne prakse v zvezi z odločitvama glede Bolgarije in Poljske (5. aprila 2017 in 

22. februarja 2018) je Sodišče menilo, da je mogoče v primera vključiti dodatna leta ter da uvedeni 

ukrepi niso bili ustrezni za rešitev preseganja mejnih vrednosti. Sodišče je tako omogočilo 

napredovanje na bolj utemeljeni podlagi in pospešilo obravnavo različnih primerov (kot kažejo 

odločitve o predložitvi iz maja 2018 o treh nadaljnjih primerih v zvezi s PM10 in treh primerih v 

zvezi z NO2). 

55. Tudi politike EU lahko vključujejo cilje, ki prispevajo k boljši kakovosti zraka. Poleg navedenih 

politik na onesnaževala zraka med drugim vpliva tudi fiskalna, trgovinska, regionalna ali urbana 

politika. 

57. Evropska zakonodaja o standardih CO2 za osebne avtomobile je tehnološko nevtralna. 
Proizvajalci avtomobilov so se odločili, da se bodo za zmanjšanje povprečne vrednosti CO2 svojega 

voznega parka znatno zanašali na dizelsko tehnologijo. 

V vseh normalnih pogojih uporabe bi bilo treba upoštevati smernici EURO 5 in EURO 6. Do 

nedavnega niso bili na voljo preskusi za preverjanje slednjega. Komisija je razvila novo preskušanje 
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emisij pri dejanski vožnji, pri katerem se preverjajo emisije avtomobilov med vožnjo. Zakonodaja o 

emisijah pri dejanski vožnji zagotavlja, da se emisije vozil ohranjajo pod mejo pri dejanski vožnji in 

ne le v laboratoriju. 

Dejavniki skladnosti ne spreminjajo mejnih vrednosti Euro 6 in proizvajalcem ne dovoljujejo, da jih 

presežejo, temveč se z njimi te mejne vrednosti izvršujejo ob „normalnih pogojih uporabe“. 

Zakonodaja o emisijah pri dejanski vožnji ne določa novih mejnih vrednosti emisij, temveč določa 

dodaten preskusni postopek, katerega kvantitativne zahteve morajo biti kalibrirane na mejne 

vrednosti Euro 6. Poleg tega je preskus emisij pri dejanski vožnji nov preskus, ki ga je treba 

uporabiti poleg laboratorijskega preskusa, v katerem mora biti v celoti izpolnjena mejna vrednost 

emisij 80 mg NOx iz smernice Euro 6. Od 1. septembra 2018 za vsa nova vozila veljajo 

laboratorijski preskusi (globalno usklajeni preskusni postopek za lahka vozila, WLTP), ki so precej 

strožji od prejšnjih laboratorijskih preskusov. 

Prav tako je treba pojasniti, da se je afera Dieselgate nanašala na uporabo odklopne naprave, ki je 

zakonodaja ne dovoljuje, in ne na izdajo visokih emisij v pogojih dejanske vožnje. 

59. Tveganja, povezana s proizvodnjo in uporabo bioenergije, so bila ocenjena v dokumentu 

„Impact Assessment on Bioenergy Sustainability“ (SWD(2016) 418) (Ocena učinka trajnostne rabe 

bioenergije) iz leta 2016, ki je bil pripravljen za prenovitev direktive o energiji iz obnovljivih virov. 

Biomasa ni posebej podprta z direktivo o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov. Države 

članice morajo same določiti, kako bodo izpolnile svoje nacionalne cilje glede emisij pri dejanski 

vožnji in ali bodo uvedle programe podpore. 

Emisije iz srednje velikih in velikih toplarn in elektrarn so obravnavane v zakonodaji EU, vključno 

z direktivo o srednje velikih kurilnih napravah in direktivo o industrijskih emisijah. Kar zadeva 

vprašanja v zvezi z uporabo biomase v grelnikih prostorov, glej odgovore Komisije na odstavek 60. 

60. Po mnenju Komisije je bil z direktivama o okoljsko primerni zasnovi in o označevanju z 

energijskimi nalepkami dosežen dober kompromis glede potrebnega zmanjšanja onesnaženosti 

zraka ob hkratni zaščiti potrošnikov in evropske industrije. Zahteve glede emisij se postopno 

uvajajo za vse ogrevalne naprave na gorivo.  

61. Samo v posebnih in upravičenih primerih lahko države članice določijo mejne vrednosti, ki so 

manj stroge od ravni emisij, povezanih z BAT. Ta prožnost je zlasti omejena s potrebo po 

izpolnjevanju veljavnih okoljskih standardov kakovosti, pri odobritvi odstopanj pa soodloča 

javnost, poleg tega pa je obveščena tudi Komisija. Dosedanje izkušnje od objave prvih sklopov 

zaključkov o BAT kažejo, da je število odstopanj, ki jih predložijo države članice, razmeroma 

majhno
1
. 

63. Emisije, vključno z emisijami NH3, iz intenzivne reje perutnine ali prašičev v EU (na približno 

20 000 velikih kmetijah), so urejene z direktivo o industrijskih emisijah z uporabo najboljših 

razpoložljivih tehnologij (BAT). Zaključki o BAT za intenzivno rejo perutnine ali prašičev so bili 

objavljeni 21. februarja 2017 v Uradnem listu Evropske unije. Ti prvič določajo zavezujoče mejne 

vrednosti za emisije amoniaka v zrak iz hlevske reje prašičev ali perutnine na ravni EU, ki bodo 

morale biti izpolnjene najpozneje v štirih letih od datuma objave. 

Glej: https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-eu-environmental-standards-large-poultry-and-pig-

farms. 

                                                            
1 Glej: Amec Foster Wheeler: Uporaba odstopanj od člena 15(4) direktive o industrijskih emisijah; 

https://circabc.europa.eu/sd/a/9b59019b-df6c-4e6c-a5c2-1fb25cfe049c/IED%20Article%2015(4)%20Report.pdf. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-eu-environmental-standards-large-poultry-and-pig-farms
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-eu-environmental-standards-large-poultry-and-pig-farms
https://circabc.europa.eu/sd/a/9b59019b-df6c-4e6c-a5c2-1fb25cfe049c/IED%20Article%2015(4)%20Report.pdf
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68. K čistemu zraku bi lahko dodatno posredno prispevali znatni deli naložb Evropskih strukturnih 

in investicijskih skladov iz obdobja 2014–2020 v nizkoogljično gospodarstvo (45 milijard EUR), 

varstvo okolja in učinkovito rabo virov (skupno 63 milijard EUR) ter omrežno infrastrukturo 

(skupno 58 milijard EUR), ki zlasti podpirajo ranljive regije in državljane. Doslej so bili s tretjino 

naložb v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe (približno 80 milijard EUR) podprti 

energetski, prometni in okoljski projekti. Vse to je posredno pozitivno vplivalo na kakovost zraka 

(glej COM(2018) 330 final).  

V sedemletnem programskem obdobju strukturnih skladov je mogoče sredstva prerazporediti med 

ukrepe, namenjene kakovosti zraka (koda 83), in druge ukrepe, vključno s tistimi, ki posredno 

podpirajo kakovost zraka, kot so kode 13, 14 in 16. 

69. V bolgarskem operativnem programu „Okolje“ za obdobje 2014–2020 je natančno opisan 

prevladujoč vpliv ogrevanja v gospodinjstvih in prometa kot dveh glavnih virov onesnaževanja v 

državi, na katera je treba osredotočiti ukrepe operativnega programa na tem področju (PA5 o 

kakovosti zraka). 

72. Komisija se v celoti strinja glede pomena javnih informacij o kakovosti zraka. Tesno je 

sodelovala z Evropsko agencijo za okolje, da bi izboljšala dostopnost informacij o kakovosti zraka. 
Med razvitimi orodji je tudi indeks onesnaženosti zraka na naslovu http://airindex.eea.europa.eu. 

Komisija z zanimanjem spremlja tudi tekoče znanstvene pobude državljanov, ki so osredotočene na 

spremljanje kakovosti zraka, vendar ugotavlja, da ne izpolnjujejo ciljev glede kakovosti podatkov, 

ki se zahtevajo z direktivo o kakovosti zunanjega zraka. 

Direktiva o kakovosti zunanjega zraka dejansko ne določa alarmnih vrednosti za delce PM (je pa 

alarmne vrednosti določilo več držav članic). 

73. Komisija priznava pomen vloge nacionalnih sodišč pri izpolnjevanju zahtev direktive o 

kakovosti zunanjega zraka in ga podpira, kot kaže sprejetje sporočila, navedenega spodaj v 

odgovoru na odstavek 74.  

V zvezi z domnevo, da Direktiva ne ščiti izrecno udeležbe javnosti in dostopa do sodnega varstva, 

glej odgovor na odstavek 74. 

74. Komisija se strinja s Sodiščem, da je Aarhuška konvencija pomembna za direktivo o kakovosti 

zunanjega zraka.  

Kar zadeva odsotnost izrecnih določb o dostopu do sodnega varstva v direktivi o kakovosti 

zunanjega zraka, sta Svet in Parlament ob sprejetju Direktive leta 2008 imela pred seboj ločen 

predlog Komisije, katerega namen je bil zagotoviti širok dostop do sodnega varstva v okoljskih 

zadevah (COM(2003) 624). Zaradi tega ne bi bile potrebne posebne določbe o dostopu do pravnega 

varstva v sami Direktivi. Vendar za ta ločeni predlog ni bilo zadostne podpore v Svetu. Sodišče 

Evropske unije je kljub odsotnosti zakonodajne določbe v direktivi o kakovosti zunanjega zraka 

presodilo, da zakonodaja EU o kakovosti zraka posameznikom in nevladnim organizacijam 

podeljuje materialne pravice v zvezi z zdravjem, ki bi jih morala nacionalna sodišča ščititi. Glej 

sodbi v zadevi C-237/07, Janecek, EU:C:2008:447, in v zadevi C-404/13, Client Earth, 

EU:C:2014:2382. 

Komisija je na to sodno prakso opozorila v sporočilu o dostopu do pravnega varstva v okoljskih 

zadevah iz leta 2017; glej 2017/C 275/01. 

SKLEPI IN PRIPOROČILA 

82. Evropska agencija za okolje je (za leto 2014) ocenila, da je izpostavljenost drobnim delcem 

(PM2,5) povzročila 399 000 prezgodnjih smrti, izpostavljenost ogljikovemu dioksidu (NO2) 75 000 

prezgodnjih smrti, izpostavljenost prizemnemu ozonu (O3) pa 13 600 prezgodnjih smrti. Čeprav se 

http://airindex.eea.europa.eu/
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te številke nekoliko prekrivajo (npr. ker je NO2 predhodna sestavina PM2,5) in jih ni mogoče 

enostavno sešteti, pa kljub temu kažejo, da onesnaženost zraka vsako leto v EU povzroči več kot 

400 000 prezgodnjih smrti. 

83. Čeprav niso bili v celoti izpolnjeni vsi cilji direktive o kakovosti zunanjega zraka, je ta privedla 

do pomembnih izboljšav kakovosti zraka po vsej EU. To sicer ne pomeni zanikanja, da so v načinih 

izvajanja te direktive prisotne pomanjkljivosti, hkrati pa se še vedno pojavljajo občutna preseganja. 

Vendar je bila kakovost zraka v nekaterih primerih v skladu z zahtevami Direktive bistveno 

izboljšana ali pa se je bistveno izboljšalo spremljanje kakovosti zraka. Prav direktivi sta bili 

pomembno gonilo takih izboljšav. Komisija trenutno preverja ustreznost direktiv o kakovosti 

zunanjega zraka, pri čemer bo ocenila ustreznost, uspešnost, učinkovitost, skladnost in dodano 

vrednost EU te zakonodaje. Brez poseganja v rezultat tega preverjanja ustreznosti Komisija meni, 

da so bili ukrepi EU za zaščito zdravja ljudi pred onesnaženostjo zraka (vsaj delno) učinkoviti. 

84. V sporočilu COM(2018) 330 je predstavljeno stališče Komisije do izvajanja in izvrševanja 

direktive o kakovosti zunanjega zraka. 

Glede nekaterih standardov kakovosti zraka za nekatera onesnaževala (kot so letne mejne vrednosti 

za dušikov dioksid) je Direktiva skladna z dokazi Svetovne zdravstvene organizacije o učinkih na 

zdravje. 

85. Standardi kakovosti zraka EU so dejansko manj strogi od smernic o kakovosti zraka Svetovne 

zdravstvene organizacije, ki se priporočajo za več onesnaževal. Opozoriti je treba, da se mejne in 

priporočene vrednosti razlikujejo glede svojih pravnih in političnih posledic. 

Ukrepi EU za čist zrak na splošno, zlasti pa direktiva o kakovosti zunanjega zraka, temeljijo na 

določitvi ustreznih ciljev za kakovost zunanjega zraka, „ob upoštevanju ustreznih standardov, 

smernic in programov Svetovne zdravstvene organizacije“. 

87. Komisija trenutno preverja ustreznost direktiv o kakovosti zunanjega zraka, pri čemer bo 

ocenila ustreznost, uspešnost, učinkovitost, skladnost in dodano vrednost EU te zakonodaje – tudi 

kar zadeva zahteve za spremljanje. 

88. Komisija se strinja, da so ukrepi načrtov za kakovost zraka pogosto slabo ciljno usmerjeni, zato 

je sprejela ustrezne izvršilne ukrepe.  

Priporočilo 1 – Uspešnejši ukrepi Komisije 

(a) Komisija sprejema to priporočilo.  

(b) Komisija sprejema to priporočilo.  

Komisija je v sporočilu COM(2018) 330 podala pripombe o izvršilnih ukrepih in bo še naprej 

dejavno vodila vsako fazo postopka za ugotavljanje kršitev. 

(c) Komisija delno sprejema to priporočilo.  

Komisija bo še naprej analizirala čezmejno razsežnost znotraj EU, na primer na podlagi rednih 

poročil o obetih za čist zrak, ki so predpisana v skladu z Direktivo 2016/2284. 

Komisija lahko državam članicam pomaga zgolj v okviru možnosti, ki jih omogoča člen 25 

Direktive, ki določa: 

„(1) Kadar se zaradi znatnega prenosa onesnaževal ali njihovih predhodnih snovi prek meja preseže 

alarmna, mejna ali ciljna vrednost in ustrezno sprejemljivo preseganje ali dolgoročni cilj, takrat 

zadevne države članice sodelujejo in, kadar je to ustrezno, organizirajo skupne dejavnosti, kakor je 

priprava skupnih ali usklajenih načrtov za kakovost zraka [...]. 

(2) Komisija je pozvana, da se udeleži vsakršnega sodelovanja iz odstavka 1. [...]“ 
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90. Glej prejšnje pripombe o zaključkih zgoraj. 

Priporočilo 2 – Ambiciozna posodobitev direktive o kakovosti zunanjega zraka  

Komisija bo tem priporočilom namenila posebno pozornost pri preverjanju ustreznosti direktive o 

kakovosti zunanjega zraka v letu 2019 in pozneje. 

(a) Komisija sprejema to priporočilo.  

(b) Komisija delno sprejema to priporočilo.  

Komisija ugotavlja, da morajo biti načrti za kakovost zraka v skladu z Direktivo usmerjeni v 

rezultate (tj. obdobja preseganja morajo biti čim krajša), skladno z določbami iz Priloge XV k 

Direktivi. 

(c) Komisija sprejema to priporočilo.  

(d) Komisija sprejema to priporočilo.  

Komisija je seznanjena s tem priporočilom in bo tej točki namenila posebno pozornost pri 

preverjanju ustreznosti, ki poteka. 

(e) Komisija sprejema to priporočilo.  

Komisija se glede pomena pravočasnih podatkov strinja. Večina držav članic poroča v skladu z 

določbami Izvedbenega sklepa 2011/850/ES (vključno z določbami o posodobljenih podatkih). Ker 

so postopki elektronskega poročanja zdaj dobro preskušeni, Komisija vidi možnosti, da se omogoči 

zgodnejše poročanje. 

(f) Komisija sprejema to priporočilo.  

91. Evropska komisija si zelo prizadeva za zmanjšanje emisij onesnaževal zraka. 

Cilj doseči mobilnost z nizkimi emisijami je na primer vključen v temeljne strategije EU na 

področju prometa. 

V obdobju 2017–2018 so bili sprejeti trije svežnji mobilnosti, ki temeljijo na strategiji za mobilnost 

z nizkimi emisijami iz leta 2016. Vanje so vključene pobude za spodbujanje čiste mobilnosti ter 

prehod na uporabo načel „uporabnik plača“ in „onesnaževalec plača“. 

Kar zadeva energetsko politiko, je v direktivah o okoljsko primerni zasnovi in o označevanju z 

energijskimi nalepkami dosežen dober kompromis med zmanjšanjem onesnaženosti zraka ter 

zaščito potrošnikov in evropske industrije. 

92. V večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027, kot ga je predlagala Evropska komisija, 

se bodo še naprej podpirali ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka, tudi na podlagi cilja, da se 25 % 

odhodkov EU prispeva za okoljske cilje in krepitev programa LIFE, s čimer se bodo podpirali tudi 

ukrepi za spodbujanje čiste energije, energijske učinkovitosti in prenovljene skupne kmetijske 

politike. 

Komisija se sklicuje tudi na svoje odgovore na odstavek 68. 

Priporočilo 3 – Določanje prednostnih nalog in vključevanje kakovosti zraka v politike EU 

(a) Komisija sprejema to priporočilo.  

Komisija bo tej točki namenila posebno pozornost pri preverjanju ustreznosti direktive o kakovosti 

zunanjega zraka, ki poteka. 

(b) Komisija sprejema to priporočilo. 
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Službe Komisije se na to pripravljajo na podlagi določbe o poročanju (člen 11) iz Direktive (EU) 

2016/2284 o nacionalnih zgornjih mejah emisij in ob podpori zaključene študije o metodologiji za 

spremljanje. 

Priporočilo 4 – Ozaveščanje in obveščanje javnosti 

Komisija sprejema ta priporočila.  

Skladno s tem bo morala Komisija vse navedeno spremljati skupaj z državami članicami in 

Evropsko agencijo za okolje.  

V zadnjih nekaj letih sta se količina in kakovost informacij o kakovosti zraka, ki jih zagotavljajo 

Evropska komisija, Evropska agencija za okolje ter nacionalni, regionalni in lokalni organi, 

bistveno izboljšali. 



Dogodek Datum 

Sprejetje revizijskega memoranduma / začetek revizije 26.4.2017 

Osnutek poročila uradno poslan Komisiji (ali drugemu revidirancu) 23.5.2018 

Sprejetje končnega poročila po razčiščevalnem postopku 11.7.2018 

Prejeti uradni odgovori Komisije (ali drugega revidiranca) v vseh 
jezikih 

8.8.2018 

PDF ISBN 978-92-847-0639-6 doi:10.2865/830134 QJ-AB-18-019-SL-N

HTML ISBN 978-92-847-0607-5 doi:10.2865/890990 QJ-AB-18-019-SL-Q



 
Onesnaženost zraka močno škoduje zdravju evropskih 
državljanov. Vsako leto prezgodaj umre približno 400 000 
ljudi zaradi prekomernih onesnaževal zraka, kot so prašni 
delci, dušikov dioksid in ozon. Čeprav v EU že približno 30 
let velja zakonodaja o čistem zraku, ki določa mejne 
vrednosti koncentracij onesnaževal v zraku, se danes v 
večini držav članic EU in številnih evropskih mestih še 
vedno širi slab zrak. Sodišče je ugotovilo, da evropski 
državljani še vedno dihajo škodljiv zrak zlasti zaradi šibke 
zakonodaje in slabega izvajanja politik. Cilj priporočil 
Sodišča je okrepiti Direktivo o kakovosti zunanjega zraka 
ter spodbuditi nadaljnje uspešne ukrepe Evropske 
komisije in držav članic, vključno z boljšim usklajevanjem 
politik in obveščanjem javnosti.
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