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ES iestādes un struktūras varētu darīt vairāk, lai 
samazinātu savu oglekļa dioksīda pēdu, norāda 
ES revidenti 

Šodien publicētajā Eiropas Revīzijas palātas (ERP) ziņojumā pausts aicinājums ES iestādēm 
un struktūrām izstrādāt kopēju politiku, lai samazinātu savas siltumnīcefekta gāzu emisijas 
(“oglekļa dioksīda pēdas”). Ziņojumā ir konstatēts, ka 15 revidētās ES iestādes un 
struktūras vēl pilnībā neizmanto Eiropas Komisijas atbalstītos vides pārvaldības 
instrumentus. Eiropas Savienības Vides vadības un audita sistēmas (EMAS) ieviešanas gaita 
ir bijusi lēna, par emisiju faktisko apjomu pieejamā informācija ir fragmentāra, un tikai 
dažas iestādes un struktūras sistemātiski izmanto zaļo iepirkumu.  

“ES iestāžu pienākums ir rādīt piemēru, lai atbalstītu 2030. gadam izvirzīto mērķi samazināt 

emisijas,” paziņoja par šo ziņojumu atbildīgais ERP loceklis Ladislavs BALKO (Ladislav Balko). 
“Rūpīga uzmanības pievēršana ekoloģiskajiem raksturlielumiem ikdienā ir svarīga, lai piešķirtu 

ticamību ne vien iestāžu un struktūru darbībām, bet arī Eiropas Savienības klimata politikai.” 

ES revidenti konstatēja, ka ES iestādēm un struktūrām izdevās apvērst siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma 
pieauguma tendenci, ko radīja enerģijas patēriņš ēkās. Tomēr fragmentārie dati, kas bija pieejami, neļāva 
iezīmēt skaidri izteiktas samazinājuma tendences citiem emisiju avotiem, piemēram, emisijām, ko rada 
komandējumi. Vairāk nekā puse pārbaudīto ES iestāžu un struktūru nebija noteikušas kvantitatīvus mērķus 
attiecībā uz to radīto emisiju apjoma samazināšanu. Brīvprātīga emisiju izlīdzināšana, lai kompensētu 
atlikušās emisijas, tiek izmantota tikai ierobežotā mērā. 

Lai gan Komisija atbalsta brīvprātīgu zaļā iepirkuma izmantošanu un ir izstrādāts vides kritēriju paraugs, ko 
var brīvprātīgi izmantot atbilstīgām procedūrām, revidenti konstatēja, ka visprasīgākos kritērijus izmantoja 
mazāk nekā 20 % no 160 revidētajām procedūrām. Vairāk nekā puse procedūru tika novērtētas kā tādas, 
kas “nav zaļas” vai ir tikai “gaiši zaļas”. 

Publiskās pārvaldes iestādes var reģistrēties EMAS kopš 2001. gada, un līdz 2014. gada jūnijam bija 
reģistrētas septiņas no revidētajām 15 ES iestādēm un struktūrām; vēl piecas gatavojas reģistrēties. 
Pēc EMAS ieviešanas šī sistēma ir stimulējusi uzlabojumus ekoloģiskajos raksturlielumos un finanšu 
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ietaupījumus. 

Piezīmes izdevējiem 

ERP publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu ES budžeta jomu vai 
vadības aspektu konkrētu revīziju konstatējumi. 

Īpašajā ziņojumā Nr. 14/2014 “Kā ES iestādes un struktūras aprēķina, samazina un izlīdzina to 
radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas” ERP vērtēja, vai ES iestādēs un struktūrās ir pieņemtas 
politikas programmas ar mērķi samazināt to administratīvās darbības ietekmi uz vidi un vai šīs 
politikas programmas ir efektīvi īstenotas. 

Eiropas Savienības vides politikas mērķis ir nodrošināt augstu aizsardzības līmeni. Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 11. pantā ir paredzēts, ka, nosakot un īstenojot Savienības 
politiku un darbības, tajās jāparedz vides aizsardzības prasības, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību. 

Revīzijas tvērumā tika iekļautas 15 ES iestādes un struktūras, t. i., visas ES iestādes un struktūras, 
kurās 2012. gadā strādāja vairāk nekā 500 darbinieku, un tika iekļauta arī Eiropas Vides aģentūra, 
jo tās konkrētie pienākumi ir tieši saistīti ar revīzijā aplūkoto tematu. Revidenti pievērsa īpašu 
uzmanību Eiropas Komisijai — ne tikai tās lieluma dēļ, bet arī tāpēc, ka tā ir ES iestāde ar 
likumdošanas iniciatīvas pilnvarām. 

ES revidenti ir formulējuši turpmāk uzskaitītos ieteikumus: 

- Komisijai jāierosina kopēja politika ES iestāžu un struktūru oglekļa dioksīda pēdas 
samazināšanai. Šādā politikā būtu jāietver kopējs siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķis 2030. gadam; 

- ES iestādēm un struktūrām jāievieš saskaņota pieeja savu tiešo un netiešo 
siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķināšanai un ziņošanai. Ir jāizstrādā vienota pieeja, lai 
brīvprātīgi kompensētu tās siltumnīcefekta gāzu emisijas, ko šīs iestādes nevar novērst; 

- visām ES iestādēm un struktūrām jāreģistrējas Eiropas Vides vadības un audita 
sistēmā EMAS, un tā jāievieš, pakāpeniski samazinot darbības jomas ierobežojumus; 

- ES iestādēm un struktūrām visos iespējamajos gadījumos jāizmanto zaļais iepirkums. 

 

 


