
HU 

 

 
E sajtóközlemény célja, hogy rövid összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által közzétett előzetes tájékoztatóról. 
Az előzetes tájékoztató teljes szövege itt tölthető le angol nyelven: www.eca.europa.eu. 
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A Számvevőszék előzetes tájékoztatót tesz közzé a légszennyezés miatt 
fellépő egészségügyi kockázatok csökkentésére irányuló uniós fellépésekről 

Az Európai Számvevőszék a mai napon előzetes tájékoztatót tett közzé a légszennyezés csökkentésére irányuló 
uniós fellépésekről. Az előzetes tájékoztató, amely a Számvevőszék kiadványainak legújabb típusa, egy adott, 
folyamatban lévő ellenőrzésről nyújt háttér-információt az ellenőrzés megkezdése előtt végzett előkészítő munka 
alapján. Az előzetes tájékoztatók közzétételére az ellenőrzés bejelentését követően kerül sor. Céljuk a vizsgált 
szakpolitika, illetve programok iránt érdeklődők tájékoztatása. 

Az előzetes tájékoztató a légszennyezés kezelésére irányuló uniós fellépések eredményességét vizsgáló, jelenleg is 
folyamatban lévő ellenőrzésről számol be. Egyes közelmúltban végzett vizsgálatok szerint a rossz levegőminőség az uniós 
polgárok körében előforduló korai halálozást okozó fő környezeti tényező. Becslések szerint az Unióban 2013-ban 
bekövetkezett korai halálozások mintegy 436 000 esetében a finomrészecskék a felelősek, 68 000 esetében a nitrogén-
dioxid és további 16 000 esetben a talaj közeli ózon. 

A környezeti levegő minőségéről szóló uniós irányelv közös mérési technikákat határoz meg; továbbá kritériumokat ad meg 
a környezeti levegő minőségének értékeléséhez és a fő légszennyező anyagok légköri koncentrációjával kapcsolatban 
kötelező határértékeket tűz ki. Ezenkívül az Unió társfinanszíroz számos levegőminőséget javító intézkedést is, többnyire az 
európai strukturális és beruházási alapokon, az uniós kutatási programokon és a LIFE programon keresztül. 

A Janusz Wojciechowski számvevőszéki tag által vezetett ellenőrzés során a számvevők megvizsgálják, hogy eredményes-e a 
légszennyezés miatt fellépő egészségügyi kockázatok csökkentését célzó uniós szakpolitika. A számvevők meghatározták az 
ellenőrzés hatókörét és módszerét, és megállapították, hogy a gondos pénzgazdálkodás szempontjából melyek a kockázatos 
területek. Ehhez részletesvizsgálatot folytattak a légszennyezés által leginkább érintett következő hat tagállami városi 
övezetben: Brüsszel (Belgium), Szófia (Bulgária), Ostrava (Cseh Köztársaság), Stuttgart (Németország), Milánó (Olaszország) 
és Krakkó (Lengyelország). 

A jelentést a tervek szerint 2018 közepén tesszük közzé. 

A számvevőszéki ellenőrzési eredmények hozzájárulnak majd a Legfőbb Ellenőrző Intézmények Európai Szervezete 
(EUROSAI) keretén belül a levegő minőségéről szóló még folyamatban lévő szélesebb körű európai szintű jelentéshez is. Ez 
utóbbi jelentést szintén 2018 közepén tervezik közzétenni. A kezdeményezésben 16 másik legfőbb ellenőrző intézmény 
(SAI) vesz részt.  
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