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Za takojšnjo objavo

Luxembourg, 15. oktobra 2014

Institucije in organi EU bi morali več narediti za 

zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa, pravijo revizorji 

EU 

Evropsko računsko sodišče v danes objavljenem poročilu institucije in organe EU poziva, naj 

oblikujejo skupno politiko za zmanjševanje svojih emisij toplogrednih plinov („ogljičnega 

odtisa“). Poročilo razkriva, da v 15 revidiranih institucijah in organih EU orodja za okoljsko 

ravnanje, ki jih spodbuja Evropska komisija, še niso v celoti izkoriščena. Napredek pri 

uvajanju evropskega sistema za okoljsko ravnanje in presojo je bil počasen, informacije, ki 

so na voljo o dejanskih emisijah, so nepopolne, zeleno javno naročanje pa sistematično 

uporablja samo nekaj institucij in organov. 

„Institucije in organi EU morajo dajati zgled pri podpori prihodnjemu cilju EU za zmanjšanje emisij do leta 

2030,“ je izjavil Ladislav BALKO, član Evropskega računskega sodišča, ki je pristojen za poročilo. „Za 

njihovo verodostojnost in verodostojnost podnebne politike Evropske unije je pomembno, da so v svojih 

vsakodnevnih dejavnostih zelo pozorni na okoljsko uspešnost.“ 

Revizorji EU so ugotovili, da je institucijam in organom EU uspelo obrniti trend povečevanja emisij 
toplogrednih plinov, povezanih s porabo energije v njihovih stavbah. Toda jasnih trendov zmanjševanja za 
druge vire emisij, na primer za službena potovanja, zaradi nepopolnih podatkov, ki so na voljo, ni bilo 
mogoče opredeliti. Več kot polovica revidiranih institucij in organov EU ni določila količinsko opredeljenih 
ciljev za zmanjševanje svojih emisij. Prostovoljna izravnava se je za kompenzacijo preostalih emisij 
uporabljala v omejenem obsegu. 

Čeprav Komisija spodbuja zeleno javno naročanje, poleg tega pa obstajajo vzorčna okoljska merila, ki se 
lahko prostovoljno uporabijo za ustrezne postopke, so revizorji ugotovili, da so bila najzahtevnejša merila 
uporabljena v manj kot 20 % od 160 revidiranih postopkov. Več kot polovica teh postopkov je bila ocenjena 
kot „nezeleni“ ali le „nekoliko zeleni“. 

Javne uprave se lahko v sistem za okoljsko ravnanje in presojo registrirajo od leta 2001. Do junija 2014 se je 
vanj registriralo sedem od 15 revidiranih institucij in organov EU, pet pa se jih je na registracijo pripravljalo. 
Sistem za okoljsko ravnanje in presojo je na področjih, na katerih je bil uveden, prinesel izboljšanje okoljske 
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uspešnosti in finančne prihranke. 

Opombe za urednike 

Evropsko računsko sodišče vse leto objavlja posebna poročila, v katerih so predstavljeni rezultati 
izbranih revizij posameznih proračunskih področij ali upravljavskih tem v EU. 

V tem Posebnem poročilu št. 14/2014 z naslovom „Kako institucije in organi EU izračunajo, 
zmanjšujejo in izravnavajo svoje emisije toplogrednih plinov?“ je Evropsko računsko sodišče 
ocenilo, ali so institucije in organi EU imeli politike za zmanjševanje vpliva svojih upravnih 
dejavnosti na okolje in ali so jih uspešno izvajali. 

Cilj okoljske politike Evropske unije je visoka raven varstva. Člen 11 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije določa, da je treba zahteve za varstvo okolja vključiti v opredelitve in izvajanje 
politik in dejavnosti Unije, zlasti zaradi spodbujanja trajnostnega razvoja. 

Revizija je zajemala 15 institucij in organov EU, in sicer vse institucije in organe EU, ki so imeli leta 
2012 več kot 500 uslužbencev, poleg tega pa tudi Evropsko agencijo za okolje, saj so njene 
posebne naloge neposredno povezane s temo revizije. Revizorji so posebno pozornost namenili 
Komisiji, ne le zaradi njene velikosti, ampak tudi zaradi njene vloge kot institucije EU, ki ima 
pristojnost zakonodajne pobude. 

Revizorji EU priporočajo:  

- naj Komisija predlaga skupno politiko za zmanjševanje ogljičnega odtisa upravnih 
dejavnosti institucij in organov EU. Takšna politika naj vključuje količinsko opredeljen cilj 
za zmanjšanje skupnih emisij toplogrednih plinov do leta 2030; 

- institucije in organi EU naj uvedejo usklajen pristop za izračun neposrednih in posrednih 
emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih. Razvijejo naj skupni pristop za prostovoljno 
kompenzacijo emisij, ki se jim ni mogoče izogniti; 

- vse institucije in organi EU naj se registrirajo v evropski sistem za okoljsko ravnanje in 
presojo in ga izvajajo, hkrati pa postopoma zmanjšujejo omejitve glede njegovega obsega 
izvajanja; 

- institucije in organi EU naj uporabljajo zeleno javno naročanje, kadar je to mogoče. 

 

 


