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Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie zarysu kontroli sporządzonego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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Kontrolerzy publikują zarys działań unijnych na rzecz ograniczania 
zagrożeń zdrowia wynikających z zanieczyszczenia powietrza 

Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował dzisiaj zarys kontroli działań unijnych na rzecz 
ograniczania zanieczyszczenia powietrza. Zarys kontroli to nowy rodzaj publikacji opracowywanych 
przez kontrolerów UE i wydawany po ogłoszeniu kontroli. Zawiera on podstawowe informacje 
oparte na pracach przygotowawczych podejmowanych przed przystąpieniem do bieżącego zadania 
kontrolnego. Ten nowy rodzaj dokumentu został opracowany jako źródło informacji dla osób 
zainteresowanych obszarem polityki lub programami będącymi przedmiotem kontroli.  

Zarys kontroli opiera się na pracach związanych z przeprowadzaną obecnie kontrolą skuteczności działań 
UE służących zwalczaniu zanieczyszczenia powietrza. Nowe badania wykazały, że zła jakość powietrza jest 
główną środowiskową przyczyną przedwczesnych zgonów obywateli UE. Oszacowano, że pył drobny 
odpowiada za 436 000 przedwczesnych zgonów, do których doszło w UE w 2013 r., dwutlenek azotu za 
68 000, a ozon w warstwie przyziemnej za kolejne 16 000 zgonów.  

W dyrektywie w sprawie jakości powietrza przedstawiono wspólne techniki pomiarów, kryteria stosowane 
do oceny jakości otaczającego powietrza i wiążące wartości dotyczące dopuszczalnego stężenia głównych 
szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze. UE współfinansuje także szereg działań mających na 
celu poprawę jakości powietrza, głównie za pośrednictwem europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych, unijnych programów badawczych i programu LIFE.  

W ramach kontroli, którą kieruje członek Trybunału Janusz Wojciechowski, kontrolerzy rozważają, czy 
polityka UE jest skuteczna w ograniczaniu zagrożeń zdrowia wynikających z zanieczyszczenia powietrza. 
Określili oni zakres kontroli i podejście kontrolne oraz wskazali obszary, w których występują zagrożenia dla 
należytego zarządzania finansami. Kontrolerzy prowadzą szczegółowe badania na obszarach miejskich 
najbardziej dotkniętych zanieczyszczeniem powietrza w sześciu państwach członkowskich: Brukseli (Belgia), 
Sofii (Bułgaria), Ostrawie (Czechy), Stuttgarcie (Niemcy), Mediolanie (Włochy) i Krakowie (Polska).  

Publikacja sprawozdania z kontroli przewidziana jest na połowę 2018 r. 

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Trybunał posłużą także za materiał do szerszego europejskiego 
sprawozdania na temat jakości powietrza opracowywanego obecnie w ramach Europejskiej Organizacji 
Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI), które ma także zostać opublikowane w połowie 2018 r. 
W inicjatywie uczestniczy 16 innych najwyższych organów kontroli. 
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