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Audiitorid avaldavad lühitutvustuse ELi meetmete kohta 
õhusaastest tingitud terviseohtude vähendamiseks 

Euroopa Kontrollikoda avaldas täna auditi lühitutvustuse ELi meetmete kohta õhusaaste 
vähendamiseks. Auditi lühitutvustused on ELi audiitorite uut tüüpi väljaanded. Neis antakse 
taustteavet enne käimasoleva audititöö algust tehtud ettevalmistuste kohta ja need avaldatakse 
pärast auditi väljakuulutamist. Lühitutvustuste eesmärk on anda teavet auditeeritud poliitikast 
ja/või programmidest huvitatutele.  

Auditi lühitutvustus põhineb praegu käimasoleva auditi raames tehtud tööl, mis käsitleb õhusaastega 
võitlemiseks võetud ELi meetmete tulemuslikkust. Hiljutised uuringud näitavad, et halb õhukvaliteet on 
kõige olulisem keskkonnaga seotud enneaegsete surmade põhjus ELis. 2013. aastal põhjustasid tahked 
peenosakesed ELis hinnanguliselt 436 000, lämmastikdioksiid 68 000 ja troposfääriosoon 16 000 
enneaegset surma.  

ELi välisõhu kvaliteedi direktiiviga sätestatakse standardsed mõõtmismeetodid, välisõhu kvaliteedi 
hindamise kriteeriumid ning peamiste õhusaasteainete kontsentratsiooni siduvad piirnormid atmosfääris. 
EL kaasrahastab mitmeid õhukvaliteedi parandamise meetmeid, peamiselt Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide, ELi teadusuuringute programmide ja LIFE-programmi kaudu.  

Euroopa Kontrollikoja liikme Janusz Wojciechowski juhtimisel läbiviidava auditiga uuritakse, kas ELi poliitika 
on olnud tulemuslik õhusaastest tingitud terviseohtude vähendamisel. Audiitorid on kindlaks määranud 
auditi ulatuse ja lähenemisviisi ning välja selgitanud usaldusväärset finantsjuhtimist mõjutavad 
riskivaldkonnad. Eelneva testimiseks teevad audiitorid üksikasjaliku kontrolli kuue liikmesriigi kõige 
saastatuma õhuga linnapiirkondades: Brüssel (Belgia), Sofia (Bulgaaria), Ostrava (Tšehhi Vabariik), Stuttgart 
(Saksamaa), Milano (Itaalia) ja Krakow (Poola).  

Auditi tulemused plaanitakse avaldada 2018. aasta keskel. 

Euroopa Kontrollikoja auditi tulemused on oluline osa laiaulatuslikumast üleeuroopalisest õhukvaliteeti 
käsitlevast aruandest, mis on praegu koostamisel Kõrgeimate Kontrolliasutuste Euroopa Organisatsiooni 
(EUROSAI) toel ning mis kavatsetakse samuti avaldada 2018. aasta keskel. Algatuses osaleb 16 kõrgeimat 
kontrolliasutust.  
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