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„ES institucijos ir įstaigos turėtų dėti daugiau pastangų 
siekdamos sumažinti savo anglies pėdsaką“, – teigia ES 
auditoriai 

Šiandien paskelbtoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje ES institucijos ir įstaigos raginamos 
parengti bendrą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio („anglies pėdsako“) mažinimo 
politiką. Ataskaitoje teigiama, kad 15 audituotų ES institucijų ir įstaigų dar visapusiškai 
nesinaudoja Komisijos propaguojamomis aplinkosaugos vadybos priemonėmis. Su Europos 
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) diegimu susijusi pažanga buvo vangi, 
turima informacija apie faktinį išmetamų teršalų kiekį yra fragmentiška ir tik kelios 
institucijos bei įstaigos sistemingai vykdo aplinką tausojančius viešuosius pirkimus.  

„ES institucijos ir įstaigos turi rodyti pavyzdį remiant siektiną 2030 m. ES išmetamųjų teršalų mažinimo 

tikslą, – pareiškė už ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Ladislav BALKO. – Svarbu, kad jos, 

vykdydamos savo kasdienes operacijas, ypač daug dėmesio skirtų aplinkosauginiam veiksmingumui: tai 

būtina ne tik jų pačių, bet ir Europos Sąjungos klimato politikos patikimumui užtikrinti.“ 

ES auditoriai nustatė, kad ES institucijoms ir įstaigoms pavyko pakeisti dėl energijos suvartojimo jų 
pastatuose didėjančio šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio tendenciją. Tačiau turimi fragmentiški 
duomenys neleido nustatyti aiškios su kitais išmetamųjų teršalų šaltiniais, pavyzdžiui, dalykinėmis 
kelionėmis susijusių teršalų mažinimo tendencijos. Daugiau kaip pusė audituotų ES institucijų ir įstaigų 
nebuvo nustačiusios jokių išmetamų teršalų mažinimo kiekybinių tikslų. Savanoriška likutinių teršalų 
kompensavimo schema naudojamasi labai ribotai. 

Nors Komisija skatina aplinką tausojančius viešuosius pirkimus ir yra nustatyti pavyzdiniai aplinkosaugos 
kriterijai, kurie gali būti savanoriškai naudojami taikant atitinkamas procedūras, auditoriai nustatė, kad 
ambicingiausi kriterijai buvo naudojami taikant mažiau nei 20 % 160 audituotų procedūrų.  Daugiau nei 
pusė šių procedūrų buvo įvertintos kaip neekologiškos arba nelabai ekologiškos.   

Viešojo administravimo institucijos užsiregistruoti EMAS gali nuo 2001 m. Iki 2014 m. birželio mėn. buvo 
užsiregistravusios septynios iš 15 audituotų ES institucijų ir įstaigų, o dar penkios įstaigos rengėsi tai 
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padaryti. Įdiegus EMAS padidėjo aplinkosauginis veiksmingumas ir buvo sutaupyta lėšų. 

Pastabos leidėjams: 

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi 
atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus. 

Šioje specialiojoje ataskaitoje (Nr. 14/2014) „Kaip ES institucijos ir įstaigos apskaičiuoja, mažina ir 
kompensuoja išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį?“ Audito Rūmai vertino, ar ES 
institucijos ir įstaigos turėjo patvirtinusios savo vykdomų administracinių operacijų poveikio 
aplinkai mažinimo politiką, ir nagrinėjo, ar ši politika buvo veiksmingai įgyvendinama. 

Europos Sąjungos aplinkos politika siekiama aukšto apsaugos lygio. Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 11 straipsnyje numatyta, kad nustatant ir įgyvendinant Sąjungos 
politikos ir veiklos kryptis, ypač siekiant skatinti tvarią plėtrą, turi būti atsižvelgiama į aplinkos 
apsaugos reikalavimus. 

Audito metu buvo tikrinamos 15 ES institucijų ir įstaigų, t. y. buvo patikrintos visos 2012 m. 
daugiau kaip 500 darbuotojų turėjusios ES institucijos ir įstaigos. Auditas apėmė ir Europos 
aplinkos agentūrą, kadangi ji vykdo specifines su audito tema tiesiogiai susijusias užduotis.  
Auditoriai ypatingą dėmesį skyrė Komisijai ne tik dėl jos dydžio, bet taip dėl jos, kaip teisėkūros 
iniciatyvą turinčios ES institucijos, vaidmens. 

ES auditoriai rekomenduoja: 

- Komisijai pasiūlyti bendrą ES institucijų ir įstaigų administracinių operacijų sąlygojamo 
anglies pėdsako mažinimo politiką. Tokia politika turėtų apimti kiekybiškai išmatuojamą 
bendrą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo iki 2030 m. tikslą; 

- ES institucijoms ir įstaigoms parengti suderintą jų tiesioginių ir netiesioginių šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio apskaičiavimo ir ataskaitų teikimo metodą. Jos turėtų 
parengti bendrą metodą, skirtą savanoriškai kompensuoti tuos išmetamus teršalus, kurių 
jos negali išvengti; 

- visoms ES institucijoms ir įstaigoms užsiregistruoti Europos aplinkosaugos vadybos ir 
audito sistemoje (EMAS) ir ją įgyvendinti palaipsniui mažinant bet kokius jos taikymo 
srities apribojimus; 

- ES institucijoms ir įstaigoms, esant galimybei, vykdyti aplinką tausojančius viešuosius 
pirkimus. 

  

 

 
 


