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Az Európai Számvevőszék a levegőszennyezés elleni 
intézkedésekre irányuló ellenőrzést tervez 
Az Európai Számvevőszék a légszennyezés csökkentését célzó uniós szintű intézkedésekre 
vonatkozóan kíván ellenőrzést végezni. A tervezett ellenőrzés első részleteit ma jelentették be. 
A levegőszennyezés jelenti Európában az egészséget fenyegető legkomolyabb környezeti 
kockázatot. Becslések szerint évente mintegy 450 0001

A nemzeti kibocsátási határértékekről szóló uniós irányelv mind a tagállamokra, mind az Unió 
egészére vonatkozóan kibocsátási plafonértékeket határoz meg. A tagállamok kötelesek a levegő 
minőségét ellenőrizni és figyelemmel kísérni, és az ezzel kapcsolatos adatokat nyilvánossá tenni. Az 
adatok alapján elmondható, hogy számos európai város továbbra is nehézséggel küzd a légszennyezés 
csökkentése terén. 

 idő előtti halálesetet okoz, amelyek oka 
légzési és egyéb megbetegedés. Jelentős gazdasági és környezeti hatásokkal is jár, mivel a 
hozzájárul az egészségügyi költségek növekedéséhez és a termelékenység csökkenéséhez, valamint 
károsítja a növényzetet és az ökoszisztémákat. Az Európai Unió több mint 2 milliárd eurót fordít a 
légszennyezés elleni küzdelemre. 

Az Európai Számvevőszék elnöke, Klaus-Heiner Lehne, varsói beszédében kijelentette: „A mi 
feladatunk az olyan területek kiadásainak ellenőrzése, amelyek az uniós polgárok mindennapi életét, 
problémáikat, szükségleteiket érintik. Ezért szeretnénk megvizsgálni a levegő minőségére, valamint a 
környezettel kapcsolatos egészségügyi kérdésekre vonatkozó intézkedéseket.” 

Klaus-Heiner Lehne és az ellenőrzésért felelős számvevőszéki tag, Janusz Wojciechowski Varsóban 
találkoztak a lengyel számvevőszék (NIK) képviselőivel. Janusz Wojciechowski ennek kapcsán a 
következőket mondta: „Ellenőrzésünk arra fog irányulni, hogy az uniós és tagállami intézkedések 
eredményesek-e a légszennyezés csökkentésében. Meg fogjuk vizsgálni továbbá az e kérdést 
szabályozó uniós jogi kereteket is, illetve hogy az uniós források elköltése megfontoltan történik-e ezen 
a területen.”  

Az Európai Számvevőszék tizenöt európai és Európán kívüli ellenőrző intézménnyel együttműködve 
közös jelentést készít majd, amelynek célja, hogy megbízható és pontos képet adjon a különböző 
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országok helyzetéről, és áttekintse a követendő példákat és az eredményes megoldásokat. 

Noha a légszennyezés csökkentésére nyújtott uniós forrásokról részletes adatok még nem állnak 
rendelkezésre, számvevőink eddig a „Levegőminőség” általános fejezet alatt 2 milliárd eurós összeget 
meghaladó kiadást tártak fel. Ebbe az összegbe az olyan ágazatok, mint pl. a közlekedés és az ipar 
révén biztosított további finanszírozás nem tartozik bele. 

A szerkesztők figyelmébe 

Az Európai Számvevőszék az Unió független külső ellenőre, székhelye Luxembourgban található. A 
Számvevőszék hozzájárul az Unió pénzügyi gazdálkodásának javításához, elősegíti az 
elszámoltathatóság és átláthatóság fokozását, és az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek független 
őreként tevékenykedik. A Számvevőszék ellenőrzi, hogy az Európai Unió költségvetését helyesen 
hajtották-e végre, és hogy az uniós pénzeszközöket jogszerűen, illetve a gondos pénzgazdálkodás 
elveinek megfelelően szedték-e be és használták-e fel. 

Az Európai Bizottság 2017. február 6-án tette közzé a környezetvédelmi politikák végrehajtásának első 
felülvizsgálatát, és ebben megállapította, hogy a 28 tagállamból 23 nem tesz eleget a 
levegőszennyezéssel kapcsolatos minőségi előírásoknak. 

 


