
Nulové znečištění ovzduší,  
vody a půdy

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému  
a sociálnímu výboru a Výboru regionů Cesta ke zdravé planetě pro všechny –  

Akční plán EU: „Vstříc nulovému znečištění ovzduší, vod a půdy“

SKUPINA ČEZ
PARTNER PROJEKTU

Nelegislativní opatření KOM(2021) 400

     zavádí do praxe cíle EU v oblasti nulového znečištění 

      navazuje na cíle EU v oblasti klimatické neutrality, zdraví, biologické rozmanitosti  

a účinného využívání zdrojů 

      vychází z iniciativ v oblasti energetiky, průmyslu, mobility, potravin, oběhového  

hospodářství a zemědělství

AKČNÍ PLÁN

Green Deal

Finanční  
zdroje

Znečištění životního prostředí je nejvýznamnější environmentální příčinou mnoha psychických  

a fyzických obtíží a velkého počtu předčasných úmrtí.
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předcházet znečištění přímo 

u zdroje

minimalizovat znečištění 

tam, kde mu (zatím) nelze 

zabránit

sankcionovat vzniklé zne-

čištění a napravit škody

CÍL

→  zlepšení kvality ovzduší, aby počet předčasných úmrtí způsobených znečištěním ovzduší 

poklesl o 55 %

→  zlepšení kvality vody snížením množství odpadu, plastového odpadu v moři (o 50 %)  

a mikroplastů uvolňovaných do životního prostředí (o 30 %)

→  zlepšení kvality půdy snížením úbytku živin a omezením chemických pesticidů o 50 %

→  snížení podílu ekosystémů v EU, v nichž znečištění ovzduší ohrožuje biologickou rozmani-

tost, o 25 %

→ snížení počtu lidí trpících chronickým obtěžováním hlukem z dopravy o 30 %

→ výrazné snížení produkce odpadů a snížení objemu zbytkového komunálního odpadu o 50 %

Nulové znečištění - znečištění má být sníženo na úrovně, u nichž se již neočekává, že jsou 

škodlivé pro zdraví a přírodní ekosystémy.

Cesta k nulovému znečištění

Akční plán se vztahuje na znečištění: 

ovzduší vody půdy

spotřebních 

výrobků
moří hlukem
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Náklady spojené se znečištěním ovzduší se v EU odhadují na 330 až 940 mld. € ročně. 
Celkové náklady veškerých opatření na zlepšení kvality ovzduší,  
která byla dosud v EU přijata, se odhadují na 70 až 80 mld. € ročně.

�větší sblížení norem kvality ovzduší s nejnověj-

šími pokyny Světové zdravotnické organizace

 přezkum norem kvality vody, a to i v řekách  

a mořích 

 snížení míry znečištění půdy a podporu obno-

vy půd

 přezkum většiny právních předpisů EU o od-

padech za účelem zpracování zásad čistého  

a oběhového hospodářství

 podporu nulového znečištění z výroby a spo-

třeby

 prezentaci srovnávacího přehledu ekologic-

kých výsledků regionů EU na podporu cíle 

nulového znečištění ve všech regionech

 snížení nerovností v oblasti zdraví způsobe-

ných neúměrným podílem škodlivých zdra-

votních dopadů

 snížení externí ekologické stopy EU ome-

zením vývozu výrobků a odpadů, které mají 

škodlivé dopady ve třetích zemích

 zavedení tzv. živých laboratoří pro zelená di-

gitální řešení a inteligentní nulové znečištění

 konsolidaci znalostních center EU zabývají-

cích se nulovým znečištěním a zapojení zain-

teresovaných stran do společné platformy 

 důslednější prosazování cíle nulového znečiš-

tění mimo jiné ve spolupráci s orgány v oblasti 

životního prostředí

V EU každoročně nastává: 

– více než 400 000 předčasných úmrtí (včetně případů rakoviny) kvůli znečištění ovzduší

– 48 000 případů ischemické choroby srdeční 

– 6,5 milionu případů chronické poruchy spánku kvůli hluku 

   chronické onemocnění ledvin

    onemocnění oběhové soustavy  

a kardiovaskulární onemocnění

   hypertenzi

   astma

   další nemoci

Znečištění může způsobit:

   onkologická onemocnění

   ischemickou chorobu srdeční

   chronickou obstrukční plicní nemoc

   mrtvici

   duševní a neurologické poruchy

   cukrovku

Komise má v plánu usilovat o:


