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ES revidenti pārbaudīs gaisa piesārņojuma novēršanas 
pasākumus 
Eiropas Revīzijas palāta (ERP) veiks revīziju par ES mēroga pasākumiem gaisa piesārņojuma 
novēršanai, un šodien par to tika paziņota sākotnējā informācija. Gaisa piesārņojums ir 
galvenais lielākais vides veselības apdraudējums Eiropā. Tas izraisa aptuveni 450 0001

ES Direktīvā par valstīm noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju ir noteikti emisiju maksimālie 
apjomi katrai dalībvalstij un ES kopumā. Dalībvalstīm ir prasīts pārvaldīt un regulāri kontrolēt 
gaisa kvalitāti un darīt publiski pieejamu svarīgu informāciju. Tomēr dati liecina, ka daudzās 
Eiropas pilsētās gaiss joprojām ir piesārņots. 

 
priekšlaicīgas nāves gadījumu gadā elpošanas un citu slimību veidā. Tam ir arī ievērojama 
ekonomiskā ietekme un ietekme uz vidi – no palielinātām ārstēšanas izmaksām un zemāka 
ražīguma līdz izpostītai veģetācijai un ekosistēmām. Eiropas Savienība tērē vairāk nekā divus 
miljardus EUR cīņai pret gaisa piesārņojumu. 

Uzstājoties Varšavā, ERP priekšsēdētājs Klaus-Heiner Lehne minēja: “Mūsu uzdevums ir pārbaudīt 
izdevumus jomās, kuras skar ES iedzīvotāju ikdienas dzīvi, viņu problēmas un vajadzības. Tāpēc 
mēs vēlamies pārbaudīt gaisa kvalitāti un vides veselības pasākumus.” 

Klaus-Heiner Lehne un par revīziju atbildīgais ERP loceklis Janusz Wojciechowski bija ieradušies 
Varšavā, lai tiktos ar Polijas augstākās revīzijas iestādes (NIK) pārstāvjiem. Janusz Wojciechowski 
paskaidroja: “Mēs pārbaudīsim ES un valstu pasākumu efektivitāti gaisa piesārņojuma 
samazināšanā. Mēs arī skatīsim Eiropas tiesisko regulējumu, ar ko reglamentē šo jomu, un 
novērtēsim, vai ES līdzekļi ir izlietoti lietpratīgi.”  

Turklāt ES revidenti kopā ar 15 Eiropas un citu valstu revīzijas iestādēm strādās pie kopīga 
ziņojuma, kura mērķis ir sniegt ticamu un precīzu ainu par stāvokli dažādās valstīs, kā arī pārskatu 
par paraugpraksi un efektīviem risinājumiem.  

Precīzi dati par ES finansējumu, kas sniegts gaisa piesārņojuma samazināšanai, vēl nav pieejami, 
bet līdz šim revidenti ir konstatējuši vairāk nekā divus miljardus EUR lielus izdevumus vispārējā 

                                                           

1 http://www.eea.europa.eu/themes/air. 
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“gaisa kvalitātes” izdevumu kategorijā. Šajā summā nav ņemts vērā papildu atbalsts, kas sniegts 
ar nozaru, piemēram, transporta un rūpniecības, starpniecību.  

Piezīmes izdevējiem 

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir neatkarīga Eiropas Savienības ārējās revīzijas iestāde un atrodas 
Luksemburgā. Tā sekmē ES finanšu labāku pārvaldību, veicina pārskatatbildību un pārredzamību 
un darbojas kā neatkarīga ES iedzīvotāju finansiālo interešu aizstāve. ERP pārbauda, vai 
ES budžets ir pareizi īstenots, un pārliecinās, ka ES līdzekļi ir iekasēti un izlietoti likumīgi un 
saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principiem.  

Eiropas Komisijas pirmajā Vides tiesību aktu īstenošanas pārskatīšanā, ko publicēja 2017. gada 
6. februārī, tika konstatēts, ka 23 no 28 ES dalībvalstīm pārkāpa gaisa piesārņojuma kvalitātes 
standartus. 

 


