
Úvod 
Jak je uvedeno v Evropské zelené dohodě 1 , vytvoření prostředí bez toxických látek vyžaduje důraznější 

opatření, pokud jde o prevenci znečištění u zdroje, stejně jako opatření pro čištění a nápravu. V zájmu 

ochrany evropských občanů a přírodních ekosystémů musí EU zlepšit svou schopnost sledovat, hlásit, 

předcházet a napravovat znečištění ovzduší, vody, půdy a spotřebních produktů. To také přispěje k 

dosažení cílů udržitelného rozvoje. 

Zpráva o kvalitě ovzduší v Evropě pro rok 2020, kterou připravila Evropská agentura pro životní prostředí 

(EEA) a byla zveřejněna v listopadu 2020, ukazuje, že zatímco emise většiny látek znečišťujících ovzduší v 

posledních desetiletích v EU klesly (viz obrázek 1), znečištění ovzduší zůstává vážný problém. 

• Znečištění ovzduší je obecně odpovědné za přibližně 400 000 předčasných úmrtí v EU každý rok 

a za přibližně dvě třetiny oblasti ekosystému EU vystavené eutrofizaci 2 .  

• Znečištění ovzduší s sebou nese i značné ekonomické náklady, protože vede ke zvýšeným 

lékařským výdajům, snížení produktivity (např. v podobě ztracených pracovních dnů) a snížení 

příjmů v zemědělství. 

• EU již desítky let pracuje na zlepšení kvality ovzduší kontrolou emisí škodlivých látek do 

atmosféry a začleněním požadavků na ochranu životního prostředí v odvětví dopravy, průmyslu, 

energetiky, zemědělství a stavebnictví. 

• Cílem je snížit znečištění ovzduší na úroveň, která minimalizuje škodlivé účinky na lidské zdraví a 

životní prostředí v celé EU. 

Přístup EU ke zlepšení kvality ovzduší je založen na třech pilířích 
První pilíř zahrnuje normy kvality vnějšího ovzduší stanovené ve směrnicích o kvalitě vnějšího ovzduší 

pro přízemní ozon, částice, oxidy dusíku, nebezpečné těžké kovy a řadu dalších znečišťujících látek 3 .  

Pokud jsou stanovené limitní hodnoty překročeny, členské 

státy přijmou plány kvality ovzduší, které stanoví opatření, aby 

období překračování bylo co nejkratší. 

Druhý pilíř tvoří národní závazky snižování emisí stanovené 

směrnicí o národních závazcích ke snižování emisí (směrnice o 

národních emisních limitech nebo LNE) 4 pro nejvýznamnější 

látky znečišťující ovzduší přesahující hranice států: oxid siřičitý, 

oxidy dusíku, amoniak, nemetanové těkavé organické sloučeniny 

a částice.  

• Členské státy musely do roku 2019 vypracovat národní programy omezování znečištění ovzduší, 

které představí opatření, která zavedou, aby splnily své závazky v oblasti snižování emisí. 

• Třetí pilíř zahrnuje emisní normy pro hlavní zdroje znečištění, od emisí z vozidel a lodí až po 

emise z energetického a průmyslového sektoru. Tyto normy jsou stanoveny na úrovni EU ve 

zvláštních právních předpisech. 

• Toto druhé vydání zprávy o Programu čistého ovzduší analyzuje vyhlídky na dosažení cílů 

směrnice o národních emisních limitech pro rok 2030 a dále, přičemž má na paměti ambice 



nulového znečištění stanovené v Evropské zelené dohodě a cíl čistého ovzduší Program 5 z roku 

2030 sníží dopad znečištění ovzduší na zdraví na polovinu ve srovnání s rokem 2005. 

 Tato druhá zpráva o programu Čisté ovzduší aktualizuje analýzu a závěry první zprávy zveřejněné v roce 

2018 6 s přihlédnutím k četnému pokroku vyplývajícímu z Směrnice o národních emisních limitech a 

další relevantní legislativní a politické iniciativy. Toto téma také odhaluje dopad politiky změny klimatu 

na dosažení těchto cílů a zdůrazňuje, že splnění cíle v oblasti klimatu do roku 2030 rozhodujícím 

způsobem přispěje ke snížení zdravotních dopadů znečištění ovzduší do roku 2030 na polovinu. 

Druhá zpráva o programu pro čisté ovzduší doplňuje první zprávu Komise o provádění směrnice o 

národních emisních stropech, která byla zveřejněna v červnu 2020 7 , a poskytuje výhledovou analýzu 

pravděpodobného vývoje znečištění ovzduší a vzdálenosti ve vztahu k povinnostem snížit znečištění 

ovzduší stanovené pro rok 2030. 

• Závěry této zprávy přispějí k dalšímu akčnímu plánu k nulovému znečištění, který má být přijat v 

roce 2021 8 , jehož cílem je uvést EU na cestu k dosažení nulového znečištění a životního 

prostředí bez toxických látek. oznámené v Evropské zelené dohodě 9 . 

• Konečně toto vydání analyzuje dopad znečištění ovzduší na ekosystémy a spolu s 

monitorováním ekosystémů požadovaným směrnicí o národních emisních limitech poskytne 

údaje pro analýzu, na níž je založena aplikace strategie biologické rozmanitosti 10 , protože 

znečištění ovzduší je důležitým faktorem. při ztrátě biodiverzity. 

Do analýzy provedené pro tuto zprávu o Programu Clean Air zatím nebylo možné zahrnout dopad na 

látky znečišťující ovzduší v důsledku očekávaného zpomalení ekonomické aktivity způsobené pandemií 

COVID-19. Je třeba poznamenat, že dopady na snižování emisí některých znečišťujících látek byly během 

období omezení nerovnoměrné a že celosvětové emise se mohou vrátit na předchozí úrovně, až se 

hospodářství zotaví 11 . 

Stav emisí látek znečišťujících ovzduší a kvality ovzduší a pokrok dosažený s ohledem na 

dodržování předpisů 
Současný stav emisí látek znečišťujících ovzduší a kvality ovzduší 

Díky legislativě EU a vnitrostátní legislativě se emise látek znečišťujících ovzduší v EU od roku 2005 

(referenční rok pro snižování emisí podle směrnice o národních emisních stropech) a ještě dříve výrazně 

snížily 12 . Ve skutečnosti od roku 2000 vzrostl HDP EU přibližně o 30 %, zatímco emise hlavních látek 

znečišťujících ovzduší klesly o 10 % až 70 % v závislosti na znečišťující látce 13 . 

Obrázek 1: Vývoj emisí v EU-28 v období 2000-2018 (v % 

úrovní roku 2005) [zdroj: AEA] 

K udržení tohoto klesajícího trendu je zapotřebí trvalého 

úsilí, zejména v případě znečišťujících látek, které vykazují 

menší snížení. Například emise čpavku se od roku 2005 

stabilizovaly a v některých členských státech se v 

posledních letech dokonce zvýšily. 

Navzdory obecnému snížení emisí látek znečišťujících ovzduší je ve většině členských států kvalita života 

v určitých kritických oblastech nadále ovlivňována, protože normy kvality ovzduší stále nejsou 



dodržovány. Situace je obzvláště vážná v městských oblastech, kde žije většina Evropanů. Mnoho občanů 

EU zůstává vystaveno koncentracím určitých látek znečišťujících ovzduší, které překračují limitní hodnoty 

nebo cílové hodnoty definované ve směrnicích o kvalitě vnějšího ovzduší, a ještě větší počet občanů je 

vystaven úrovním překračujícím hodnoty doporučené v pokynech. kvalita ovzduší Světové zdravotnické 

organizace (WHO).  

V roce 2018 byla přibližně 4 % městské populace EU-28 vystavena úrovním PM2,5 nad roční mezní 

hodnotou EU, zatímco více než 70 % bylo vystaveno koncentracím nad hodnotami doporučenými v 

pokynech pro kvalitu ovzduší WHO 14 . 

Znečištění ovzduší je stále hlavním environmentálním zdravotním rizikem v EU 15 , způsobuje chronická 

a vážná onemocnění, jako je astma, kardiovaskulární problémy a rakovina plic 16 , a je hlavním 

problémem pro zdraví a životní prostředí občanů EU 17 . Skupiny s nízkým socioekonomickým statusem, 

senioři, děti a lidé se zdravotními problémy bývají znečištěním ovzduší negativněji ovlivněni než běžná 

populace 18 . 

Dosažený pokrok, pokud jde o dodržování předpisů 

Zatímco národní závazky snižování emisí podle směrnice o národních emisních stropech vstoupily v 

platnost v roce 2020, zpráva Komise o provádění téže směrnice ukázala, že téměř všechny členské státy 

musí okamžitě a podstatně snížit emise alespoň některých znečišťujících látek, aby splnily jejich závazky. 

To platí zejména pro amoniak. 

 Jak ukázala analýza rozdílů mezi posledními hlášenými hodnotami emisí (odpovídající roku 2018) a 

úrovní emisí povolenou směrnicí o národních emisních limitech pro období 2020–2029 19 , mnoho 

členských států bude muset své emise snížit až 10 % za méně než 2 roky 20 . U PM2,5 a NOx bude muset 

šest 21 a pět 22 členských států snížit své emise až o 30 % nebo více. 


