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Σκοπός του παρόντος δελτίου Τύπου είναι η παρουσίαση των κύριων μηνυμάτων του ενημερωτικού σημειώματος ελέγχου που ενέκρινε το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Το πλήρες κείμενο του ενημερωτικού σημειώματος διατίθεται στα αγγλικά στον ιστότοπο του ΕΕΣ www.eca.europa.eu. 
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Οι ελεγκτές δημοσιεύουν ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη 
δράση της ΕΕ για τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία 
που συνεπάγεται η ατμοσφαιρική ρύπανση 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) δημοσιεύει σήμερα ενημερωτικό σημείωμα ελέγχου 
σχετικά με τη δράση της ΕΕ για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Τα ενημερωτικά 
σημειώματα ελέγχου είναι ένα νέο είδος δημοσίευσης των ελεγκτών της ΕΕ. Τα σημειώματα αυτά 
παρέχουν γενικές πληροφορίες, βάσει των προπαρασκευαστικών εργασιών που προηγούνται της 
έναρξης ενός ελεγκτικού έργου που βρίσκεται εν τω μεταξύ σε εξέλιξη και έπονται της εξαγγελίας 
του σχετικού ελέγχου. Στόχος τους είναι να χρησιμεύουν ως πηγή πληροφοριών για όσους 
ενδιαφέρονται για την υπό έλεγχο πολιτική ή/και τα υπό έλεγχο προγράμματα.  

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα ελέγχου βασίζεται στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν ενόψει 
ελέγχου της αποτελεσματικότητας της δράσης της ΕΕ για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 
ο οποίος εν τω μεταξύ βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η κακή ποιότητα του αέρα 
είναι η κύρια περιβαλλοντική αιτία πρόωρου θανάτου στην ΕΕ. Κατά τις εκτιμήσεις, τα λεπτά αιωρούμενα 
σωματίδια ευθύνονταν για 436 000 πρόωρους θανάτους στην ΕΕ το 2013, το διοξείδιο του αζώτου 
για 68 000 και το όζον σε επίπεδο εδάφους για περαιτέρω 16 000.  

Η οδηγία της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα καθορίζει κοινές τεχνικές μέτρησης, κριτήρια 
για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και δεσμευτικές οριακές τιμές για τη 
συγκέντρωση των κύριων ατμοσφαιρικών ρύπων. Η ΕΕ συγχρηματοδοτεί επίσης σειρά μέτρων για τη 
βελτίωση της ποιότητας του αέρα, κυρίως μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών 
ταμείων, προγραμμάτων έρευνας και του προγράμματος LIFE.  

Με τον έλεγχο, υπό την αρμοδιότητα του Janusz Wojciechowski, Μέλους του ΕΕΣ, διερευνάται κατά πόσον 
η πολιτική που εφαρμόζει η ΕΕ σχετικά έχει συμβάλει αποτελεσματικά στον περιορισμό των κινδύνων που 
συνεπάγεται για την υγεία η ατμοσφαιρική ρύπανση. Οι ελεγκτές έχουν ορίσει την εμβέλεια και τον τρόπο 
προσέγγισης του ελέγχου και έχουν εντοπίσει τους τομείς που ενέχουν κίνδυνο για τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση. Για τις σχετικές ελεγκτικές δοκιμασίες, εξετάζουν επί του παρόντος αναλυτικά 
αστικές περιοχές έξι κρατών μελών, οι οποίες πλήττονται περισσότερο από την ατμοσφαιρική ρύπανση: 
Βρυξέλλες (Βέλγιο), Σόφια (Βουλγαρία), Οστράβα (Τσεχική Δημοκρατία), Στουτγάρδη (Γερμανία), Μιλάνο 
(Ιταλία), και Κρακοβία (Πολωνία).  
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Η δημοσίευση της σχετικής έκθεσης αναμένεται στα μέσα του 2018. 

Τα αποτελέσματα από τον έλεγχο του ΕΕΣ θα αποτελέσουν επίσης της βάση της συνδρομής του οργάνου 
σε μια ευρύτερη πανευρωπαϊκή έκθεση σχετικά με την ποιότητα του αέρα, η οποία βρίσκεται ήδη σε 
εξέλιξη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου (EUROSAI) και αναμένεται 
επίσης να δημοσιευθεί στα μέσα του 2018. Στην πρωτοβουλία αυτή μετέχουν επίσης 16 ακόμη ανώτατα 
όργανα ελέγχου (ΑΟΕ).  

 


