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EU:n tarkastajat tutkimaan ilman saastumisen torjuntaa
Euroopan tilintarkastustuomioistuin aikoo toimittaa tarkastuksen, jossa arvioidaan ilman
saastumisen torjuntatoimenpiteitä EU:ssa. Ensimmäiset tiedot tulevasta tarkastuksesta
ilmoitettiin tänään. Ilman saastuminen muodostaa suurimman yksittäisen ympäristön
terveysriskin Euroopassa. Se aiheuttaa arviolta 450 000 1 ennenaikaista kuolemaa vuosittain
hengitystie- ja muiden sairauksien seurauksena. Sillä on myös merkittäviä taloudellisia ja
ympäristövaikutuksia sairauskulujen lisääntymisestä ja tuottavuuden heikentymisestä
kasvillisuuden ja ekosysteemien vahingoittumiseen. Euroopan unioni käyttää yli kaksi miljardia
euroa ilman saastumisen torjuntaan.
Kansallisia päästörajoja koskevassa EU:n direktiivissä asetetaan päästörajat kullekin jäsenvaltiolle
ja koko EU:lle. Jäsenvaltioilla on velvollisuus hallita ja seurata ilmanlaatua ja julkistaa relevantit
tiedot. Tiedoista kuitenkin ilmenee, että monet Euroopan kaupungit taistelevat edelleen
ilmansaasteita vastaan.
Varsovassa puhunut Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti Klaus-Heiner Lehne totesi
seuraavaa: “Tehtävänämme on tarkastaa varainkäyttöä aloilla, jotka koskettavat EU:n
kansalaisten jokapäiväistä elämää, ongelmia ja tarpeita. Haluamme siksi tutkia ilmanlaatua ja
ympäristöterveydenhuollon toimenpiteitä.”
Klaus-Heiner Lehne ja tarkastuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen
Janusz Wojciechowski osallistuivat Varsovassa Puolan kansallisen tarkastuselimen NIK:n kanssa
järjestettyyn kokoukseen. Wojciechowskin mukaan “tilintarkastustuomioistuin aikoo tarkastaa,
kuinka vaikuttavia ilmansaasteiden vähentämistoimenpiteet ovat EU:ssa ja kansallisella tasolla.
Tilintarkastustuomioistuin aikoo myös perehtyä asiaa koskevaan EU:n lainsäädäntökehykseen ja
arvioida, käytetäänkö EU:n varoja viisaalla tavalla.”
Lisäksi EU:n tarkastajat tulevat työskentelemään yhdessä viidentoista tarkastuselimen kanssa
eurooppalaisissa ja Euroopan ulkopuolisissa maissa. Tarkoituksena on laatia yhteinen raportti,
jossa esitetään luotettava ja paikkansapitävä kuva eri maiden tilanteesta sekä yleiskatsaus hyviin
käytäntöihin ja vaikuttaviin ratkaisuihin.
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Saatavilla ei ole vielä yksityiskohtaisia tietoja ilmansaasteiden vähentämiseen osoitetusta EU:n
rahoituksesta, mutta toistaiseksi tarkastajat ovat yksilöineet yli kahden miljardin euron menot
yleisen otsakkeen ”ilmanlaatu” yhteydessä. Määrässä ei ole otettu huomioon esimerkiksi
liikenteen ja teollisuuden alojen kautta saatua lisätukea.
Toimittajille tiedoksi
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on EU:n riippumaton ulkoinen tarkastaja, jonka toimipaikka
sijaitsee Luxemburgissa. Se kehittää osaltaan EU:n varainhoitoa, edistää tilivelvollisuutta ja
avoimuutta sekä toimii unionin kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana valvojana.
Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa, onko EU:n talousarviota toteutettu asianmukaisesti ja onko
EU:n varat kerätty ja käytetty laillisesti ja moitteettoman varainhoidon periaatteita noudattaen.
Euroopan komission ensimmäisessä EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon
tarkistuksessa, joka julkaistiin 6. helmikuuta 2017, todettiin, että 23:ssa kaikkiaan 28:sta EU:n
jäsenvaltiosta ilmansaasteiden taso ylittää ilmanlaadulle asetetut standardit.

2

