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Revizorji EU nameravajo preučiti ukrepe proti 
onesnaževanju zraka 
Evropsko računsko sodišče bo izvedlo revizijo ukrepov na ravni EU proti onesnaževanju zraka. 
Podrobnosti o reviziji so bile najavljene danes. Onesnaženost zraka je največje okoljsko tveganje za 
zdravje v Evropi. Po oceni je vzrok za 450 0001

Direktiva EU o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka določa zgornje meje 
za posamezne države članice in EU kot celoto. Države članice morajo obvladovati in spremljati 
kakovost zraka ter javno objavljati ustrezne informacije. Vendar podatki kažejo, da ima veliko evropski 
mest še vedno težave z onesnaženim zrakom. 

 prezgodnjih smrti na leto zaradi bolezni dihal in 
drugih bolezni. Ima tudi precejšnje posledice za gospodarstvo in okolje, od višjih zdravstvenih 
stroškov in manjše produktivnosti do poškodb vegetacije in ekosistemov. Evropska unija porabi več 
kot 2 milijardi EUR za boj proti onesnaževanju zraka. 

Predsednik Evropskega računskega sodišča, Klaus-Heiner Lehne, je v svojem govoru v Varšavi povedal: 
„Naša naloga je preučiti porabo na področjih, ki se tičejo vsakdanjega življenja državljanov EU, 
njihovih problemov in potreb. Zato želimo preučiti kakovost zraka in ukrepe v zvezi z ukrepi 
zdravstvene ekologije.” 

Gospod Lehne in član Evropskega računskega sodišča Janusz Wojciechowski, ki je pristojen za to 
revizijo, sta bila v Varšavi na sestanku na poljski vrhovni revizijski instituciji. Gospod Wojciechowski je 
izjavil: „Kontrolirali bomo uspešnost ukrepov EU in nacionalnih ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti 
zraka. Pogledali bomo tudi evropski pravni okvir za to področje in ocenili, ali se sredstva EU pametno 
porabljajo.” 

Poleg tega bodo revizorji EU sodelovali s petnajstimi revizijskimi institucijami v evropskih in 
neevropskih državah pri skupnem poročilu, ki naj bi dalo zanesljivo in natančno sliko položaja v 
različnih državah ter pregled dobrih praks in uspešnih rešitev.  

Podrobni podatki o sredstvih EU za zmanjševanje onesnaženosti zraka še niso na voljo, toda revizorji 
so zaenkrat odkrili za več kot dve milijardi EUR odhodkov pod splošnim naslovom „kakovost zraka”. Pri 
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tem ni upoštevana dodatna podpora iz sektorjev, kot sta promet in industrija.  

Pojasnila za urednike 

Evropsko računsko sodišče je neodvisna zunanja revizijska institucija EU s sedežem v Luxembourgu. 
Prispeva k izboljševanju finančnega poslovodenja EU, spodbuja odgovornost in preglednost ter deluje 
kot neodvisni varuh finančnih interesov njenih državljanov. Sodišče preverja, ali je izvrševanje 
proračuna EU potekalo pravilno in ali so bila sredstva EU zbrana in porabljena zakonito ter v skladu z 
načeli dobrega finančnega poslovodenja.  

Prvi pregled izvajanja okoljske politike, ki ga je Evropska komisija objavila 6. februarja 2017, je pokazal, 
da 23 od 28 držav članic EU krši standarde kakovosti zraka. 

 


