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Revidenti publicē informatīvu paziņojumu par ES pasākumiem 
gaisa piesārņojuma radītu veselības apdraudējumu 
samazināšanai 

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) šodien ir publicējusi revīzijas īsu aprakstu par ES pasākumiem gaisa 
piesārņojuma samazināšanai Revīzijas īsi apraksti ir jauna veida ES revidentu publikācijas. Tajos 
sniedz vispārīgu informāciju, kuras pamatā ir sagatavošanās darbs, kas veikts pirms īstenojamā 
revīzijas uzdevuma sākšanas, un tos sagatavo pēc paziņojuma par revīziju. Ar tiem iecerēts sniegt 
informāciju personām, kuras interesē revidējamā politika un/vai programmas.  

Revīzijas īss apraksts ir balstīts uz darbu, kas veikts saistībā ar pašlaik notiekošo revīziju par ES pasākumu 
efektivitāti gaisa piesārņojuma samazināšanai. Jaunākajos pētījumos ir konstatēts, ka slikta gaisa kvalitāte ir 
galvenais ar vidi saistītais priekšlaicīgas nāves cēlonis ES iedzīvotāju vidū. Tika uzskatīts, ka smalkās daļiņas 
2013. gadā izraisīja aptuveni 436 000 priekšlaicīgas nāves gadījumu Eiropas Savienībā, slāpekļa dioksīds – 
68 000 gadījumu, bet piezemes ozons – vēl 16 000 gadījumu.  

ES Direktīvā par gaisa kvalitāti ir izklāstīti kopēji mērīšanas paņēmieni, gaisa kvalitātes novērtēšanas kritēriji 
un saistošas robežvērtības attiecībā uz galveno gaisa piesārņotāju koncentrāciju atmosfērā. ES arī 
līdzfinansē vairākus gaisa kvalitātes uzlabošanas pasākumus, galvenokārt izmantojot Eiropas 
struktūrfondus un investīciju fondus, ES pētniecības programmas un programmu LIFE.  

Eiropas Revīzijas palātas locekļa Janusz Wojciechowski vadītajā revīzijā skata, vai ES politika ir efektīvi 
mazinājusi gaisa piesārņojuma radītos veselības apdraudējumus. Revidenti ir noteikuši revīzijas tvērumu un 
pieeju un apzinājuši riska jomas, kas apdraud pareizu finanšu pārvaldību. Lai to pārbaudītu, revidenti veic 
rūpīgas pārbaudes sešu dalībvalstu pilsētu teritorijās ar vislielāko gaisa piesārņojumu: Briselē (Beļģijā), 
Sofijā (Bulgārijā), Ostravā (Čehijas Republikā), Štutgartē (Vācijā), Milānā (Itālijā) un Krakovā (Polijā).  

Ziņojumu plānots publicēt 2018. gada vidū. 

ERP revīzijas rezultāti veidos arī pamatu ieguldījumam plašākā Eiropas ziņojumā par gaisa kvalitāti, kuru 
pašlaik izstrādā Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācija (EUROSAI) un kuru arī plānots publicēt 
2018. gada vidū. Šajā iniciatīvā piedalās arī 16 citas augstākās revīzijas iestādes (ARI).  
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