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Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních bodech stručného přehledu o auditu přijatého Evropským účetním dvorem. 
Plné znění stručného přehledu o auditu je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu. 
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Auditoři zveřejňují informační dokument o opatření EU ke snížení 
zdravotních rizik spojených se znečištěním ovzduší 

Evropský účetní dvůr dnes zveřejnil stručný přehled o auditu opatření EU ke snížení znečištění 
ovzduší. Stručné přehledy o auditu jsou novým druhem dokumentu, který EÚD vypracovává. 
Poskytují obecné informace vycházející z přípravné práce provedené před zahájením probíhajícího 
auditního úkolu a zveřejňují se po oznámení auditu. Jsou koncipovány jako zdroj informací pro ty, 
kteří se zajímají o politiky anebo programy, jež jsou předmětem auditu.  

Tento stručný přehled o auditu vychází z práce provedené v rámci auditu účinnosti opatření EU v boji proti 
znečištění ovzduší, který právě probíhá. Z nedávných studií vyplynulo, že špatná kvalita ovzduší je hlavní 
environmentální příčinou předčasných úmrtí občanů EU. Má se za to, že v roce 2013 jemné částice podle 
odhadu odpovídaly za 436 000 předčasných úmrtí v EU, oxid dusičitý za 68 000 a přízemní ozon za dalších 
16 000 úmrtí.  

Směrnice EU o kvalitě vnějšího ovzduší stanoví společné technicky měření, kritéria pro posuzování kvality 
vnějšího ovzduší a závazné limitní hodnoty pro koncentrace hlavních látek znečišťujících ovzduší 
v atmosféře. EU rovněž spolufinancuje řadu opatření na zlepšení kvality ovzduší, zejména prostřednictvím 
evropských strukturálních a investičních fondů, výzkumných programů EU a programu LIFE.  

Audit pod vedením člena Evropského účetního dvora Janusze Wojciechowského se zabývá otázkou, zda 
politika EU byla účinná, pokud jde o snižování zdravotních rizik spojených se znečištěním ovzduší. Auditoři 
stanovili rozsah a koncepci auditu a určili oblasti, kde je ohroženo řádné finanční řízení. V rámci 
souvisejícího testování podrobně zkoumají městské oblasti nejvíce postižené znečištěním ovzduší v šesti 
členských státech: Brusel (Belgie), Sofia (Bulharsko), Ostrava (Česká republika), Stuttgart (Německo), Milán 
(Itálie), Krakov (Polsko).  

Zveřejnění zprávy se plánuje na polovinu roku 2018. 

Z výsledků tohoto auditu EÚD se rovněž bude vycházet při přípravě zprávy o kvalitě ovzduší, která bude mít 
širší evropský záběr a na níž se právě pracuje v rámci Evropské organizace nejvyšších kontrolních institucí 
(EUROSAI). Zveřejnění této zprávy je také plánováno na polovinu roku 2018. Této iniciativy se účastní 16 
dalších nejvyšších kontrolních institucí (NKI). 
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