KVALITA
OVZDUŠIA
V MESTÁCH

Výzva pre mestá

Čisté ovzdušie v európskych mestách
zlepšuje zdravie a celkovú kvalitu života,
pomáha bojovať so zmenou klímy
a chrániť životné prostredie.

V mestských oblastiach žijú traja zo štyroch Európanov a mnohé z nich trápi nebezpečne vysoká miera znečistenia
ovzdušia. Orgány EÚ, vnútroštátne i miestne orgány musia prijať ďalšie opatrenia zamerané najmä na hlavných
vinníkov, ktorými sú doprava a vykurovanie domácností uhlím či drevom.
Vďaka existujúcim politikám a medzinárodnej spolupráci je dnes ovzdušie v Európe čistejšie než počas niekoľko uplynulých
desaťročí. Cieľom nových politík a právnych predpisov EÚ je znížiť do roku 2030 zdravotné následky súvisiace so
znečisteným ovzduším najmenej o polovicu.

Osvedčené postupy na zlepšenie
kvality ovzdušia v mestách
Low
Emmission

ZONE

mestské alebo diaľkové
dopravné obmedzenia,
rozsiahle a bezpečné cyklistické
vykurovanie využívajúce teplo napríklad nízkoemisné zóny, obmedzenie trasy, početné parkovacie zariadenia
z existujúcich priemyselných alebo
rýchlosti a poplatky za preťaženie
pre bicykle s dobrou dostupnosťou
obnoviteľných zdrojov energie
ciest „Nízkoemisná zóna“
verejnej dopravy

viac energeticky
efektívnych budov

spoľahlivá, cenovo dostupná
a ekologická verejná doprava,
napr. elektrické autobusy
a električky, nové autobusy Euro VI
alebo obnovené autobusy
Životné
prostredie

podpora výmeny starých
znečisťujúcich pecí a ohrievačov
vody za ekologické modely, zákaz
používať znečisťujúce palivá na
vykurovanie domácností a varenie

Vedeli ste, že...?

približne 130 miest
v Európe nespĺňa normy
EÚ týkajúce sa kvality ovzdušia

so znečisteným ovzduším
súvisí v EÚ ročne až

400 000 prípadov
predčasných úmrtí
znečistenie ovzdušia nás stojí

4 miliardy EUR na
zdravotnej starostlivosti
a 16 miliárd EUR
na neodpracovaných
dňoch
tuhé častice a oxid dusičitý sú
72 % Európanov očakáva
hlavnými znečisťujúcimi látkami
verejné opatrenia
v mestách a sú veľmi škodlivé
na zlepšenie kvality ovzdušia
pre ľudské zdravie
#CleanAirEU
Na vykonávanie politiky v oblasti kvality ovzdušia sú k dispozícii finančné prostriedky EÚ.
Ďalšie informácie: http://bit.ly/2xA9sCY
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