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Euroopa Kontrollikoda uurib õhusaaste vältimiseks 
võetud meetmeid 
Euroopa Kontrollikoda kavandab auditit Euroopa Liidus õhusaaste vältimiseks võetud meetmete 
kohta. Täna avaldati auditi esimesed üksikasjad. Õhusaaste on kõige suurem terviserisk Euroopas. 
See põhjustab igal aastal hinnanguliselt 450 0001

ELi õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade direktiivis määratakse kindlaks õhusaaste ülemmäärad 
iga ELi liikmesriigi ja ELi kohta tervikuna. Liikmesriigid on kohustatud haldama ja kontrollima 
õhukvaliteeti ning avalikustama asjakohast teavet. Andmed näitavad siiski, et paljudes Euroopa 
linnades on õhk endiselt saastatud. 

 enneaegset surma hingamisteede ja muude 
haiguste läbi. Õhusaastel on ka märkimisväärne majanduslik ja keskkonnaalane mõju, mis 
väljendub suurenenud meditsiinikuludes ja vähenenud tootlikkuses ning kahjustatud taimestikus ja 
ökosüsteemides. Euroopa Liit kulutab õhusaastega võitlemiseks enam kui 2 miljardit eurot. 

Varssavis esinedes ütles Euroopa Kontrollikoja president Klaus-Heiner Lehne järgmist: „Meie ülesanne 
on kontrollida kulusid valdkondades, mis on seotud ELi kodanike igapäevaelu, probleemide ja 
vajadustega. See on ka põhjus, miks kontrollikoda soovib kontrollida õhukvaliteeti ja 
keskkonnameetmeid.“ 

Klaus-Heiner Lehne ja auditi eest vastutav kontrollikoja liige Janusz Wojciechowski kohtusid Varssavis 
Poola riikliku auditeerimisasutusega (NIK). Janusz Wojciechowski sõnul „kontrollib kontrollikoda, kui 
mõjusad on ELi ja liikmesriikide meetmed õhusaaste vähendamiseks. Lisaks vaatame üle sellealase ELI 
õigusraamistiku ning hindame, kas ELi vahendeid kasutatakse mõistlikult.“  

ELi audiitorid teevad koostööd 15 auditeerimisasutusega Euroopa riikidest ja muljalt, koostades ühise 
aruande, mille eesmärk on anda usaldusväärne ja täpne ülevaade olukorrast eri riikides ning headest 
tavadest ja mõjusatest lahendustest.  

Üksikasjalikud andmed õhusaaste vähendamiseks eraldatud ELi vahendite kohta ei ole veel 
kättesaadavad, kuid siiani on audiitorid teinud kindlaks, et rubriigi „õhukvaliteet“ raames on tehtud 
kulutusi enam kui 2 miljardi euro ulatuses. Summa ei hõlma aga näiteks transpordi- ja 
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tööstussektorite kaudu eraldatud täiendavat toetust.  

Toimetajatele 

Euroopa Kontrollikoda on ELi sõltumatu välisauditi institutsioon, mis asub Luxembourgis. 
Kontrollikoda aitab parandada ELi finantsjuhtimist, edendab aruandekohustuse täitmist ja 
läbipaistvust ning tegutseb liidu kodanike finantshuvide sõltumatu kaitsjana. Kontrollikoda kontrollib, 
kas Euroopa Liidu eelarvet on korrektselt täidetud ning ELi vahendeid kogutud ja kasutatud 
seaduslikult ja kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetega.  

6. veebruaril 2017 avaldatud Euroopa Komisjoni esimeses keskkonnapoliitika rakendamise 
läbivaatamises leiti, et ELi 28st liikmesriigist 23 ei pea kinni õhukvaliteedi standarditest. 

 


