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Одиторите на ЕС ще проверяват мерките за борба със 
замърсяването на въздуха 
Европейската сметна палата (ЕСП) ще предприеме одит на мерките за борба срещу 
замърсяването на въздуха в целия ЕС, като първите подробности за него бяха разкрити днес. 
Замърсяването на въздуха е най-големият риск за състоянието на околната среда в Европа. 
Причинените от него случаи на преждевременна смърт поради респираторни и други 
заболявания се изчисляват на 450 000 годишно1

Директивата на ЕС относно националните тавани за емисии определя максимални стойности за 
емисиите на замърсители за всяка държава членка и за ЕС като цяло. Държавите членки са 
задължени да управляват и наблюдават качеството на въздуха на своята територия и да 
оповестяват публично свързаната с това информация. Данните показват обаче, че много 
европейски градове все още са засегнати от замърсен въздух. 

. Замърсяването на въздуха също има 
значително икономическо и екологично отражение — от увеличаване на медицинските 
разходи и намаляване на продуктивността до увреждане на растителността и екосистемите. 
Европейският съюз отделя над 2 млрд. евро за борба със замърсяването на въздуха. 

Председателят на ЕСП Klaus-Heiner Lehne заяви от Варшава: „Нашата роля е да проверяваме 
разходите в областите, които засягат ежедневието на гражданите на ЕС, техните 
проблеми и нужди. Ето защо Сметната палата планира да разгледа качеството на въздуха 
и мерките за здравословна околна среда.“ 

Г-н Lehne и г-н Janusz Wojciechowski — членът на ЕСП, отговарящ за одита, бяха във Варшава на 
среща с представители на полската национална сметна палата. Г-н Wojciechowski заяви: „Ще 
проверим дали мерките на ниво ЕС и на национално равнище за намаляване на 
замърсяването на въздуха са ефективни. Ще разгледаме също така европейската 
нормативна рамка по този въпрос и ще оценим дали средствата на ЕС се изразходват 
разумно.“  

Освен това одиторите на ЕС ще работят с 15 одитни институции от държави във и извън Европа 
с цел да изготвят съвместен доклад, който да представи надеждна и точна картина на 

                                                           

1 http://www.eea.europa.eu/themes/air. 
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ситуацията в различните страни, както и преглед на добрите практики и ефективните решения.  

Все още не са налични подробни данни за финансирането, предоставено от ЕС за намаляване 
на замърсяването на въздуха, но до момента одиторите са установили разходи в размер на над 
2 млрд. евро, извършени в общата област „качество на въздуха“. Тази цифра не взема предвид 
допълнителната помощ, предоставяна чрез сектори като транспорта и промишлеността.  

Бележки към редакторите 

Европейската сметна палата (ЕСП) е независима институция за извършване на външен одит на 
Европейския съюз със седалище в Люксембург. Тя допринася за подобряване на финансовото 
управление на ЕС, насърчава усилията за повишаване на отговорността и прозрачността 
и действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите на Съюза. ЕСП 
проверява дали бюджетът на Европейския съюз се изпълнява правилно и дали средствата на ЕС 
се събират и разходват законосъобразно и в съответствие с принципите на доброто финансово 
управление.  

Извършеният от Европейската комисията първи преглед на изпълнението на политиките за 
околната среда, публикуван на 6 февруари 2017 г., разкри, че 23 от 28-те държави членки на ЕС 
нарушават стандартите за качество и замърсяване на въздуха. 

 


