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ES auditoriai tirs kovos su oro tarša priemones 
Europos Audito Rūmai rengiasi pradėti ES lygmeniu taikomų kovos su oro tarša priemonių 
auditą, apie kurį išsamiau pirmą kartą pranešama šiandien. Oro tarša kelia vieną didžiausių 
pavojų sveikatai Europoje. Įvertinta, jog nuo jos sukeliamų kvėpavimo ir kitų ligų kasmet 
anksčiau laiko miršta 450 000 žmonių1

ES Teršalų išmetimo nacionalinių ribų direktyvoje nustatytos viršutinės leistinos taršos ribos 
kiekvienai valstybei narei ir visai Sąjungai. Valstybės narės privalo valdyti ir stebėti oro kokybę ir 
viešai skelbti visuomenei svarbią informaciją. Tačiau duomenys rodo, kad daugeliui Europos 
miestų nepavyksta išspręsti užteršto oro problemos. 

. Oro tarša taip pat turi didelį neigiamą poveikį 
ekonomikai ir aplinkai, kaip antai padidėjusias gydymo išlaidas, sumažėjusį darbingumą bei 
žalą augmenijai bei ekosistemoms. Kovai su oro tarša Europos Sąjunga išleidžia daugiau kaip 
2 milijardus eurų. 

Kalbėdamas Varšuvoje, Europos Audito Rūmų pirmininkas Klaus-Heiner Lehne pareiškė: „Mūsų 
užduotis – nagrinėti, kaip panaudojamos lėšos srityse, susijusiose su ES piliečių kasdieniu 
gyvenimu, jų problemomis ir poreikiais. Būtent todėl mes ir rengiamės nagrinėti oro kokybei ir 
aplinkos būklei skirtas priemones.“ 

Ponas Klaus-Heiner Lehne ir už šį auditą atsakingas Audito Rūmų narys Janusz Wojciechowski 
Varšuvoje susitiko su Lenkijos audito institucijos NIK atstovais. Ponas Wojciechowski pareiškė: 
„Mes tikrinsime ES ir valstybių narių oro taršai mažinti skirtų priemonių veiksmingumą. Mes taip 
pat atsižvelgsime į su šia problema susijusius ES teisės aktus ir vertinsime, ar ES lėšos yra 
panaudojamos išmintingai.“  

Be to, ES auditoriai bendradarbiaus su penkiolika Europos ir trečiųjų šalių audito institucijų, kad 
parengtų bendrą ataskaitą, kurios tikslas – pateikti patikimą ir tikslų padėties įvairiose šalyse 
vaizdą be apibendrinti gerąsias praktikas ir veiksmingus sprendimus.  

Iki šiol nėra išsamių duomenų apie kovai su oro tarša skiriamas ES lėšas, tačiau jau dabar 
auditoriai nustatė, jog pagal bendrą „oro kokybės“ išlaidų kategoriją panaudota daugiau kaip 

                                                           

1 http://www.eea.europa.eu/themes/air 
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2 milijardai eurų. Šis skaičius neapima papildomos paramos, teikiamos, pavyzdžiui, per transporto 
ir pramonės sektorius.  

Pastabos leidėjams 

Europos Audito Rūmai yra Liuksemburge įsikūrusi nepriklausoma ES išorės audito institucija. 
Audito Rūmai padeda gerinti ES finansų valdymą, skatina atskaitomybę ir skaidrumą bei veikia 
kaip nepriklausomas ES piliečių finansinių interesų sergėtojas. Audito Rūmai tikrina, ar buvo 
tinkamai vykdomas Europos Sąjungos biudžetas ir ar ES lėšos buvo surinktos ir panaudotos 
teisėtai bei vadovaujantis patikimo finansų valdymo principais.  

2017 m. vasario 6 d. paskelbtoje Europos Komisijos pirmojoje „Aplinkos nuostatų įgyvendinimo 
peržiūroje“ nurodoma, kad 23-jose iš 28 ES valstybių narių nesilaikoma oro taršos kokybės 
standartų. 

 


