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Τα μέτρα κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο 
μικροσκόπιο των ελεγκτών της ΕΕ 
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) ανακοίνωσε σήμερα τις πρώτες λεπτομέρειες σχετικά με 
τον έλεγχο που πρόκειται να διενεργήσει όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε επίπεδο ΕΕ 
για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί μακράν 
τον μεγαλύτερο περιβαλλοντικό κίνδυνο για την υγεία στην Ευρώπη. Εκτιμάται ότι προκαλεί 
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Η οδηγία της ΕΕ για τα ανώτατα όρια εθνικών εκπομπών θεσπίζει ανώτατα όρια εκπομπών τόσο για 
κάθε κράτος μέλος όσο και για την ΕΕ συνολικά. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να διαχειρίζονται και 
να παρακολουθούν την ποιότητα του αέρα και να δημοσιοποιούν τις σχετικές πληροφορίες. Ωστόσο, 
από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι πολλές ευρωπαϊκές πόλεις εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

 πρόωρους θανάτους ετησίως, οφειλόμενους σε ασθένειες του αναπνευστικού και όχι 
μόνο. Ο αντίκτυπός της στην οικονομία και το περιβάλλον είναι επίσης σημαντικός, καθώς 
εκτείνεται από την αύξηση των ιατρικών δαπανών και τη μείωση της παραγωγικότητας έως την 
καταστροφή της βλάστησης και των οικοσυστημάτων. Οι δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης υπερβαίνουν τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ. 

Ο Πρόεδρος του ΕΕΣ Klaus-Heiner Lehne, σε ομιλία του στη Βαρσοβία, ανέφερε τα εξής: «Ρόλος μας 
είναι να εξετάζουμε τις δαπάνες σε τομείς που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών της ΕΕ, 
των προβλημάτων και των αναγκών τους. Για τον λόγο αυτό επιθυμούμε να εξετάσουμε τα μέτρα για 
την ποιότητα του αέρα και την υγιεινή του περιβάλλοντος.» 

Ο κ. Lehne και ο Janusz Wojciechowski, Μέλος του ΕΕΣ και αρμόδιος για τον έλεγχο, βρέθηκαν στη 
Βαρσοβία για συνάντηση με το ανώτατο όργανο ελέγχου της Πολωνίας (ΝΙΚ). Ο κ. Wojciechowski 
δήλωσε τα εξής: «Θα ελέγξουμε την αποτελεσματικότητα των ενωσιακών και εθνικών μέτρων για τη 
μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επίσης, θα εξετάσουμε το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο στον 
τομέα αυτό και θα αξιολογήσουμε κατά πόσον τα κεφάλαια της ΕΕ δαπανώνται κατά τρόπο συνετό.»  

Επιπροσθέτως, οι ελεγκτές της ΕΕ θα συνεργαστούν με δεκαπέντε όργανα ελέγχου από ευρωπαϊκές 
και τρίτες χώρες για την κατάρτιση κοινής έκθεσης, σκοπός της οποίας θα είναι η αξιόπιστη και 
ακριβής απεικόνιση της κατάστασης στις διάφορες χώρες, καθώς και η επισκόπηση ορθών 

                                                           

1 http://www.eea.europa.eu/themes/air. 
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πρακτικών και αποτελεσματικών λύσεων.  

Μολονότι δεν είναι ακόμη διαθέσιμα λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα κονδύλια που έχει διαθέσει 
η ΕΕ για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, οι ελεγκτές έχουν μέχρι στιγμής εντοπίσει δαπάνες 
άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ υπό τον γενικό τίτλο «ποιότητα του αέρα». Στις δαπάνες αυτές 
δεν περιλαμβάνεται η πρόσθετη στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο άλλων τομέων, όπως οι 
μεταφορές και η βιομηχανία.  

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), με έδρα στο Λουξεμβούργο, είναι ο ανεξάρτητος εξωτερικός 
ελεγκτής της ΕΕ. Συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ, προάγει τη 
λογοδοσία και τη διαφάνεια και ενεργεί ως ο ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών 
συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ. Το ΕΕΣ ελέγχει αν ο προϋπολογισμός της ΕΕ εκτελέστηκε ορθά και 
αν τα κεφάλαια της ΕΕ εισπράχθηκαν και δαπανήθηκαν κατά τρόπο νόμιμο και σύμφωνα με τις 
αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.  

Σύμφωνα με την πρώτη επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η οποία δημοσιεύθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2017, σε 23 από τα 28 
κράτη μέλη υπάρχει παραβίαση των κανόνων που αφορούν την ποιότητα του αέρα. 

 


