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Auditoriai skelbia trumpą pranešimą apie ES veiksmus, skirtus 
sumažinti oro taršos keliamą pavojų sveikatai 

Europos Audito Rūmai šiandien paskelbė trumpą audito pranešimą apie ES veiksmus, skirtus 
sumažinti oro taršos keliamą pavojų sveikatai. Trumpi audito pranešimai yra nauja ES auditorių 
rengiamų leidinių rūšis. Juose teikiama pagrindinė informacija apie parengiamąjį darbą, atliktą prieš 
vykdomo audito užduoties pradžią, jie skelbiami, kai pranešama apie auditą. Šie pranešimai yra 
informacijos šaltinis tiems, kurie domisi audituojama politika ir (arba) programomis.  

Trumpas audito pranešimas pagrįstas darbu, susijusiu su vykdomu auditu dėl ES veiksmų, skirtų spręsti oro 
taršos problemą. Remiantis naujausiais tyrimais, bloga oro kokybė yra pagrindinis ankstyvą ES piliečių mirtį 
sukeliantis aplinkos veiksnys. Manoma, kad dėl smulkiųjų kietųjų dalelių 2013 m. ES ankstyva mirtimi mirė 
436 000 gyventojų, dėl azoto dioksido – 68 000, o dėl pažemio ozono – dar 16 000 gyventojų.  

Direktyvoje dėl ES aplinkos oro kokybės nustatyti bendri matavimo metodai; aplinkos oro kokybės 
vertinimo kriterijai ir pagrindinių oro teršalų koncentracijos atmosferoje privalomos ribinės vertės. ES taip 
pat bendrai finansuoja priemones, skirtas gerinti oro kokybę, visų pirma naudodama Europos struktūrinius 
ir investicijų fondus, vykdydama ES mokslinių tyrimų programas ir LIFE programą.  

Europos Audito Rūmų nario Janusz Wojciechowski vadovaujamo audito tikslas – patikrinti, ar ES politika 
buvo veiksminga mažinant oro taršos keliamą pavojų sveikatai. Auditoriai nustatė audito apimtį ir metodą 
bei rizikos patikimam finansų valdymui sritis. Jie išsamiai tikrina labiausiai oro taršos paveiktas miesto sritis 
šešiose valstybėse narėse: Briuselyje (Belgijoje), Sofijoje (Bulgarijoje), Ostravoje (Čekijoje), Štutgarte 
(Vokietijoje), Milane (Italijoje) ir Krokuvoje (Lenkijoje).  

Ataskaitą planuojama paskelbti 2018 m. viduryje. 

Audito Rūmų audito rezultatai taip pat bus pagrindas išsamesnei Europos lygmens ataskaitai dėl oro taršos, 
kuri rengiama Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (EUROSAI) kontekste. Ją taip pat 
planuojama paskelbti 2018 m. viduryje. Šioje iniciatyvoje dalyvauja kitos 16 aukščiausiųjų audito institucijų 
(AAI).  
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