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ŽODYNĖLIS IR SANTRUMPOS 

Amoniakas (NH3) Bespalvės, aštraus kvapo dujos. 

Anglies dioksidas (CO2) CO2 – bespalvės dujos, kurios yra svarbiausios šiltnamio 
efektą sukeliančios dujos Žemės atmosferoje. Jos 
daugiausiai išsiskiria į aplinką deginant iškastinį kurą. 

Ankstyvos mirtys Mirtys, kurios ištinka prieš asmeniui pasiekiant vidutinę 
tikėtiną gyvenimo trukmę pagal atskiras šalis ir lytį. 

AOK direktyva Aplinkos oro kokybės direktyva (2008 m. gegužės 21 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/50/EB dėl 
aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje (OL L 152, 
2008 6 11, p. 1). 

Azoto dioksidas (NO2) Toksiškos rausvai rudos dujos. Azoto oksidas (NOx). 

Benzpirenas (BaP)  BaP – kieta medžiaga, išmetama nevisiškai sudegus 
iškastiniam kurui ir biokurui. Jo pagrindiniai šaltiniai – 
būstų šildymas (visų pirma medienos ir anglių deginimas), 
elektros gamyba elektrinėse, atliekų deginimas, kokso ir 
plieno gamyba.  

DALYs 
 

Dėl sveikatos sutrikimų prarasti sveiko gyvenimo metai 
 

EAA Europos aplinkos agentūra 

ETT Europos Teisingumo Teismas 

GPGB Geriausi prieinami gamybos būdai – veiksmingiausia ir 
pažangiausia veiklos ir jos vykdymo metodų plėtojimo 
pakopa, kuri nurodo, ar tam tikras gamybos būdas 
praktiškai gali būti pagrindu nustatant išmetamų teršalų 
ribines vertes ir kitas leidimo sąlygas, siekiant išvengti 
taršos, o jei tai neįmanoma, – mažinti išmetamų teršalų 
kiekį ir jų poveikį visai aplinkai.  

Išsiskaidymo sąlygos Išsiskaidymo sąlygos rodo atmosferos gebėjimą sumažinti 
oro teršalų kiekį. 

ITKNR direktyva Išmetamų teršalų kiekio nacionalinių ribų direktyva 
(2016 m. gruodžio 14 d.Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva (ES) 2016/2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į 
atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kuria iš 
dalies keičiama Direktyva 2003/35/EB ir panaikinama 
Direktyva 2001/81/EB (OL L 344, 2016 12 17, p. 1). 

Juodoji anglis  Juodoji anglis yra KD2,5 sudedamoji dalis, kuri susidaro ne 
visiškai sudegus kurui, pagrindiniai šaltiniai yra transporto 
ir būstų šildymas. 

Kietosios dalelės (KD) Kietos ir skystos ore suspenduotos dalelės. Atsižvelgiant į 
jų dydį, KD klasifikuojamos į stambias daleles (KD10) ir 
smulkias daleles (KD2,5). 

Lakieji organiniai junginiai (LOJ) LOJ – lengvai išgaruojančios organinės cheminės 
medžiagos. 
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Mažos taršos zona (MTZ)  Mažos taršos zona – apibrėžta teritorija, į kurią ribojama ar 
draudžiama patekti aplinką teršiančioms transporto 
priemonėms siekiant pagerinti oro kokybę. 

Ne metano lakieji organiniai junginiai 
(NMLOJ) 

NMLOJ – pavadinimas, kuris apima daug įvairių cheminių 
junginių, pavyzdžiui, benzeną, etanolį, formaldehidą, 
cikloheksaną ar acetoną. 

OKP Oro kokybės planas 

Ozonas (pažemio ozonas, O3) Bespalvės aštraus kvapo dujos, kurios nėra tiesiogiai 
išmetamos į atmosferą, tačiau susiformuoja vykstant 
teršalų cheminei reakcijai dėl saulės šviesos.  

PITD Pramoninių išmetamų teršalų direktyva (2010 m. lapkričio 
24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES 
dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės) (OL L 334, 2010 12 17, p. 17) 
(nauja redakcija). 

PSO Pasaulio sveikatos organizacija 

Sieros dioksidas (SO2)  Toksiškos bespalvės dujos. Sieros oksidas (SOx). 

Suslėgtos gamtinės dujos (SGD) SGD – aukštame slėgyje saugomos gamtinės dujos, kurios 
gali būti naudojamas vietoje benzino, propano arba 
dyzelino. 

Tinkamumo patikra Išsamus politikos vertinimas, skirtas įvertinti, ar konkrečios 
politikos reglamentavimo pagrindas yra tinkamas 
siekiamam tikslui. 

µg/m3 Mikrogramai kubiniame metre (teršalų koncentracijos ore 
matavimo vienetas). 
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SANTRAUKA 

Oro tarša yra didžiausias pavojus aplinkai ir sveikatai Europos Sąjungoje 

I. Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, oro tarša yra didžiausias 

pavojus aplinkai ir sveikatai Europos Sąjungoje (ES). Kasmet ES dėl jos pirma laiko miršta apie 

400 000 žmonių ir patiriama šimtai milijardų eurų su sveikata susijusių išorės išlaidų. 

Didžiausias pavojus kyla žmonėms miestų teritorijose. Daugumos šių pirmalaikių mirčių 

priežastis – oro teršalai, kaip antai, kietosios dalelės, azoto dioksidas ir pažemio ozonas.  

II. 2008 m. Aplinkos oro kokybės direktyva yra kertinis ES švaraus oro politikos akmuo, 

kadangi joje nustatyti oro kokybės standartai atsižvelgiant į teršalų koncentraciją ore, kuriuo 

mes kvėpuojame. Pastaraisiais dešimtmečiais ES politikos prisidėjo mažinant išmetamų 

teršalų kiekį, tačiau oro kokybė tiek pat nepagerėjo, ir ji vis dar turi didelį poveikį visuomenės 

sveikatai.  

Mūsų auditas 

III. Šio audito metu vertinome, ar ES veiksmai, skirti apsaugoti žmonių sveikatą nuo oro 

taršos, buvo veiksmingi. Mes tikrinome, ar: i) AOK direktyva buvo tinkamai parengta spręsti 

oro taršos poveikio sveikatai klausimą; ii) valstybės narės veiksmingai įgyvendino šią 

Direktyvą; iii) Komisija stebėjo ir užtikrino jos vykdymą; iv) į oro kokybę buvo tinkamai 

atsižvelgta kitose ES politikose ir buvo vykdomas tinkamas finansavimas ES lėšomis; v) 

visuomenė buvo gerai informuota oro kokybės klausimais. 

IV. Mes padarėme išvadą, kad ES veiksmai, skirti apsaugoti žmonių sveikatą nuo oro taršos, 

neturėjo numatyto poveikio. Svarbios žmogiškosios ir ekonominės išlaidos vis dar 

neatsispindėjo atitinkamuose veiksmuose visoje ES. 

a) ES oro kokybės standartai buvo nustatyti beveik prieš dvidešimt metų, kai kurie iš jų 

yra daug silpnesni, palyginti su PSO gairėmis ir pasiūlytu naujausių mokslinių 

įrodymų dėl poveikio žmonių sveikatai lygiu.  

b) Nors oro kokybė gerėjo, dauguma valstybių narių vis dar nesilaiko ES oro kokybės 

standartų ir nepakankamai ėmėsi veiksmingų veiksmų, skirtų pakankamai pagerinti 
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oro kokybę. Oro tarša gali būti nepakankamai įvertinta, nes ji gali nebūti stebima 

tinkamose vietas. Oro kokybės planais, kurie yra Aplinkos oro kokybės direktyvos 

pagrindinis reikalavimas, dažnai nebuvo pasiekta numatytų rezultatų.  

c) Komisija susiduria su valstybių narių veiksmingumo stebėjimo sunkumais. Vėlesniu 

Komisijos vykdymo užtikrinimu nebuvo galima užtikrinti, kad valstybės narės 

laikytųsi Aplinkos oro kokybės direktyvoje nustatytų oro kokybės ribinių verčių. 

Nepaisant to, kad Komisija ėmėsi teisinių veiksmų prieš daugelį valstybių narių ir 

sprendimai buvo priimti jos naudai, valstybės narės ir toliau dažnai pažeidžia oro 

kokybės ribas.  

d) Daugelis ES politikų turi įtakos oro kokybei, tačiau atsižvelgiant į dideles 

žmogiškąsias ir ekonomines sąnaudas, mes manome, kad kai kurios ES politikos vis 

dar nepakankamai gerai atspindi oro kokybės gerinimo svarbą. Klimato kaita ir 

energetika, transportas, pramonė, žemės ūkis – tai ES politikos sritys, kurios turi 

tiesioginį poveikį oro kokybei, ir jų įgyvendinimo būdų pasirinkimas gali būti žalingas 

švariam orui. Mes nustatėme, kad tiesioginis ES finansavimas, skirtas oro kokybei, 

gali būti naudinga parama, tačiau finansuojami projektai ne visuomet buvo 

pakankamai tikslingi. Mes taip pat nustatėme keletą gerų projektų, ypač kai kurių 

projektų, remiamų pagal LIFE programą. 

e) Visuomenės sąmoningumo ir informuotumo didinimui tenka svarbus vaidmuo 

sprendžiant oro taršos, rimtos visuomenės sveikatos problemos, klausimą. Neseniai 

piliečiai pradėjo aktyviai dalyvauti sprendžiant oro kokybės klausimus, jie kreipėsi į 

nacionalinius teismus ir keliose valstybėse narėse priimti sprendimai gina jų teises į 

švarų orą. Mes nustatėme, kad Aplinkos oro kokybės direktyva yra ginamos piliečių 

teisės kreiptis į teismus ne taip aiškiai kaip kitomis aplinkos apsaugos direktyvomis. 

Piliečiams pateikiama informacija apie oro kokybę kartais buvo neaiški. 

Mūsų rekomendacijos 

V. Ataskaitoje pateikiamos rekomendacijos Komisijai, kuriomis siekiama gerinti oro kokybę. 

Mūsų rekomendacijos apima veiksmingesnius veiksmus, kurių turėtų imtis Komisija; Aplinkos 
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oro kokybės direktyvos atnaujinimą; prioriteto skyrimą oro kokybės politikai ir jos 

integravimą į kitas ES politikas; visuomenės sąmoningumo ir informuotumo didinimą.
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ĮVADAS 

Kodėl turėtų rūpėti oro taršos problema? 

1. Oras teršiamas, kai į atmosferą išleidžiamos dujos, dulkių dalelės ir dūmai. Tai kenkia 

žmonėms, infrastruktūrai ir aplinkai. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) oro taršą 

klasifikuoja kaip didžiausią pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai Europoje1. ES dėl oro taršos 

per anksti miršta vidutiniškai daugiau nei 1000 žmonių per dieną, o tai yra 10 kartų daugiau 

nei žuvusiųjų kelių eismo įvykiuose2. 1 diagramoje matyti, kad prarastų sveiko gyvenimo 

metų skaičius kai kuriose ES valstybėse narėse dažnai yra panašus į šalių, kurios siejamos su 

prasta oro kokybe, skaičiumi, pavyzdžiui, Kinijos ir Indijos. 2013 m. Europos Komisija įvertino, 

kad bendros su sveikata susijusios oro taršos išorės išlaidos sudaro nuo 330 iki 940 milijardų 

eurų per metus3.  

                                                           
1 PSO „Ambient Air Pollution: A global assessment of exposure and burden of disease“, 2016 m., 

p. 15 ir EAA „Air quality in Europe - 2017 report“, 2017 m., p. 12. 

2 Europos Komisijos pranešimas spaudai, 2017 m. lapkričio 16 d. 

3 SWD(2013) 532 final, 2013 12 18, „Poveikio vertinimo santrauka“, p. 2. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250141/9789241511353-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250141/9789241511353-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4604_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013SC0532&from=LT
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1 diagrama. Dėl aplinkos oro užterštumo prarastų sveiko gyvenimo metų skaičius šimtui gyventojų 

 
Šaltinis: PSO, „Public Health and Environment (PHE): ambient air pollution DALYs attributable to 

ambient air pollution“, 2012 m. 

Labiausiai kenčia miestų gyventojai 

2. Remiantis EAA duomenimis, 2015 m. maždaug ketvirtadalis europiečių gyveno 

miestuose, kuriuose oro teršalų lygiai viršijo kai kuriuos ES oro kokybės standartus, o apie 

96 % ES piliečių gyveno miestuose, kuriuose, PSO nuomone, oro teršalų lygiai gali pakenkti 

sveikatai4. Oro tarša turi tendenciją labiau paveikti miesto nei kaimo vietovių gyventojus, nes 

atsižvelgiant į gyventojų tankumą miestuose, oro teršalai yra išleidžiami platesniu mastu 

(pavyzdžiui, kelių transporto) ir jie sunkiau išsisklaido miestuose nei kaimo vietovėse.  

                                                           
4 EAA, „Outdoor air quality in urban areas“, 2017. 
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http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/phe/aap_mbd/atlas.html
http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/phe/aap_mbd/atlas.html
https://www.eea.europa.eu/airs/2017/environment-and-health/outdoor-air-quality-urban-areas
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Kas ir kaip sutrumpina žmonių gyvenimas? 

3. PSO nuomone, kietosios dalelės (KD), azoto dioksidas (NO2), sieros dioksidas (SO2) ir 

pažemio ozonas (O3) yra oro teršalai, kurie labiausiai kenkia žmonių sveikatai (žr. 1 langelį)5. 

EAA pranešė, kad 2014 m. dėl smulkių dalelių (KD2,5) per anksti mirė apie 400 000 ES piliečių; 

dėl NO2 ankstyvų mirčių skaičius siekė 75 000, o dėl O3 – 13 6006. EAA įspėja, kad oro tarša 

kasdien daro poveikį žmonių gyvenimui, ir nors taršos piko metu jos poveikis yra labiausiai 

matomas, ilgalaikis poveikis mažesniais kiekiais kelia didesnį pavojų žmonių sveikatai7.  

1 langelis. Pagrindiniai oro teršalai 

Kietosios dalelės (KD) yra sudarytos iš kietų ir skystų ore suspenduotų dalelių. Tai yra įvairios 

medžiagos, kaip antai jūros druska ir žiedadulkės bei žmogaus kancerogenai, pavyzdžiui, benzpirenas 

ir juodoji anglis. Atsižvelgiant į jų dydį KD klasifikuojamos į KD10 (stambios dalelės) ir į KD2,5 (smulkios 

dalelės)8. Tose Europos vietose, kuriose būstų šildymui dar dažnai naudojamas kietasis kuras, oro 

teršalų (visų pirma KD) kiekis gali padidėti esant šaltesnėms žiemoms. 

                                                           
5 PSO interneto svetainė ir PSO „Economic cost of the health impact of air pollution in Europe“, 

2015 m., p. 3. 

6 EAA paaiškina, kad negalima sudėti su skirtingų teršalų poveikiu susijusių skaičių. Žr. EAA, „Air 
quality in Europe - 2017 report“, 2017 m. p. 56. 

7 EAA „Air quality in Europe - 2017 report“, 2017 m., p. 55 ir 10.1. lentelė, ir EAA „Švaresnis oras – 
nauda žmonių sveikatai ir kovai su klimato kaita“, 2017 m. 

8 KD10 – kietosios dalelės, kurių skersmuo yra iki 10 μm, o KD2,5– kietosios dalelės, kurių skersmuo 
yra 2,5 µm arba mažesnis.  

http://www.who.int/airpollution/ambient/health-impacts/en/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/276772/Economic-cost-health-impact-air-pollution-en.pdf?ua=1
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/lt/articles/svaresnis-oras-2013-nauda-zmoniu
https://www.eea.europa.eu/lt/articles/svaresnis-oras-2013-nauda-zmoniu
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Azoto dioksidas (NO2) yra toksiškos rausvai rudos dujos. Tai yra vienas iš azoto oksidų (NOx). 

Sieros dioksidas (SO2) yra toksiškos bespalvės labai stipraus kvapo dujos. Tai yra vienas iš azoto 

oksidų (SOx). 

Pažemio ozonas (O3) arba yra troposferos ozonas9 – bespalvės dujos, kurios susidaro žemės 

paviršiaus sluoksnyje teršalų (pavyzdžiui, lakiųjų organinių junginių (LOJ) ir NOx) cheminės reakcijos 

metu saulės šviesoje.  

4. PSO duomenimis 80 % priešlaikinės mirties atvejų dėl širdies ligų ir insulto susiję su oro 

tarša. Toliau seka plaučių ligos ir plaučių vėžys bei kitos ligos10. 2 diagramoje 

apibendrinamas keturių pirmiau minėtų oro teršalų pagrindinis poveikis sveikatai.  

2 diagrama. KD, NO2, SO2 ir O3 pagrindinis poveikis sveikatai 

 
Šaltiniai: EAA ir PSO. 

5. 2 langelyje paaiškinta, kokie veiksniai daro poveikį oro taršos lygiams, o 3 diagramoje 

parodytas kiekvieno šaltinio išmetamų oro teršalų ES kiekis procentais. 

                                                           
9 Šis ozonas neprisideda prie ozono sluoksnio viršutinėje atmosferoje (stratosferos ozono 

sluoksnio). 

10 EAA „Air quality in Europe - 2013 report“, 2013 m., p. 17. Taip pat žr. IARC „Outdoor air 
pollution a leading environmental cause of cancer deaths“, 2013 m. Tarptautinė vėžio tyrimų 
agentūra (IARC) – PSO nevyriausybinė agentūra. 

POVEIKIS ŽMONIŲ SVEIKATAI

Insultas

Kvėpavimo takų ligos

Plaučių ligos ir plaučių vėžys

Širdies ir kraujagyslių ligos

Kraujo ir kepenų ligos

KD2,5

O3 KD NO2 SO2

KD

O3 KD SO2

NO2

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2013/at_download/file
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/lt/
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2013/at_download/file
http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/pr221_E.pdf
http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/pr221_E.pdf
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2 langelis. Oro kokybė priklauso ne tik nuo išmetamų teršalų kiekio 

Ji taip pat priklauso nuo: 

• šaltinio artumo ir aukščio, kuriame teršalai išmetami; 

• meteorologinių sąlygų, įskaitant vėją ir karštį; 

• cheminių pokyčių (reakcijų į saulės šviesą, teršalų sąveikos); 

• geografinių sąlygų (topografijos). 

Oras daugiausia užteršiamas dėl žmogaus veiklos (pavyzdžiui, transporto, elektrinių ar gamyklų). Jis 

taip pat gali užterštas dėl miškų gaisrų, ugnikalnių išsiveržimų ir vėjo erozijos. 

3 diagrama. Oro teršalų ES šaltiniai11 

 

Duomenų šaltinis: EAA„Air quality in Europe - 2017 report“, 2017 m., p. 22. 

                                                           
11 Išmetamų oro teršalų kiekiai apskaičiuoti pagal NOx ir SOx, o oro teršalų koncentracija – pagal 

NO2 ir SO2, kurie yra patys žalingiausi šių oksidų. 

Kelių
transportas 

Būstų 
šildymas

KD10

KD2,5  

NOx

SOx

Energetika Pramonė Žemės ūkis Kita

13 %

14 %

57 %

42 %

39 %

11 %

11 %

78 %

31 %

12 %

10 %

7 %

3 %

10 %

17 %

5 %

4 %

15 %

2 %

8 %

6 %

5 %

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
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Kokių veiksmų imasi ES? 

6. ES kovoja su oro tarša, nustatydama a) teršalų koncentracijos ribines vertes ore, kuriuo 

žmonės kvėpuoja, ir b) standartus išmetamų teršalų šaltiniams.  

7. 1980 m. Direktyvoje 80/779/EB buvo pirmą kartą nustatytos SO2 koncentracijos ribos. 

Vėlesnėse direktyvose buvo labiau kalbama apie oro teršalus ir jų ribinių verčių 

atnaujinimą12. 2008 m. Aplinkos oro kokybės direktyvoje (AOK direktyvoje)13 nustatyti oro 

kokybės standartai (įskaitant ribines vertes), atsižvelgiant į oro teršalų, kurie turi didžiausią 

poveikį sveikatai, koncentraciją (žr. 18 dalį). Jos tikslas – gerinti piliečių sveikatą užtikrinant 

geresnę oro, kuriuo jie kvėpuoja, kokybę.  

8. AOK direktyvoje reikalaujama, kad valstybės narės jų teritorijoje nustatytų oro kokybės 

zonas. Valstybės narės kiekvienoje zonoje atlieka preliminarius oro kokybės vertinimus ir 

nustato fiksuoto matavimo stočių tinklus užterštose vietovėse. Direktyvoje numatyti vietos ir 

mažiausio mėginių ėmimo vietų skaičiaus kriterijai (žr. 32 dalį)14. 

9. Valstybės narės renka duomenis iš savo tinklų ir juos kasmet praneša Komisijai ir EAA (žr. 

3 langelį). Komisija įvertina šiuos duomenis, atsižvelgdama į AOK direktyvos ES standartus15. 

Jeigu koncentracijos šiuos standartus viršija, valstybės narės privalo parengti oro kokybės 

planus (OKP), kuriais kuo greičiau sprendžiama ši problema. Komisija įvertina šiuos planus ir 

imasi teisinių veiksmų, kai mano, kad valstybės narės nesilaiko Direktyvos. Direktyvoje yra 

nustatyti valstybių narių viešosios informacijos teikimo įsipareigojimai, įskaitant pavojaus ir 

informavimo slenksčius. 

                                                           
12 Pavyzdžiui, Direktyvos 82/884/EEB, 85/203/EEB, 92/72/EEB, 96/62/EB (Pagrindų direktyva), 

1999/30/EB, 2000/69/EB, 2002/3/EB ir 2004/107/EB. 

13 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/50/EB dėl aplinkos oro 
kokybės ir švaresnio oro Europoje (OL L 152, 2008 6 11, p. 1). 

14 Mėginių ėmimo vietos – įtaisai, kurie surenka ir analizuoja informaciją apie oro teršalų 
koncentraciją ore. Paprastai viena fiksuoto matavimo stotis (stebėjimo stotis) turi kelias mėginių 
ėmimo vietas. 

15 Pavadinimas „standartinė vertė“ apima privalomas KD, NO2, SO2 nustatytas ribines vertes ir O3 
tikslinę vertę, kurią, jei įmanoma, būtina pasiekti per tam tikrą laiką. 

https://publications.europa.eu/lt/publication-detail/-/publication/7009e799-035c-4178-99d0-768e83342cc9/language-lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0050&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31982L0884&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985L0203&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0072&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996L0062&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0030&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0069&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0003&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0107&from=LT


 15 

 

3 langelis. Komisijos ir EAA funkcijos 

Komisija yra atsakinga už Direktyvos laikymosi vertinimą ir jos įgyvendinimo priežiūrą.  

EAA yra Europos Sąjungos agentūra, kurios tikslas – teikti patikimą, nepriklausomą informaciją apie 

aplinką. EAA funkcija – laiku teikti tikslinę, aktualią ir patikimą informaciją politikos formuotojams ir 

visuomenei ,siekiant remti tvarų vystymąsi. 

10. Be koncentracijos ribų nustatymo ES rengė teisės aktus, siekdama sumažinti oro teršalų 

išmetimą keliuose sektoriuose16. 

11. EAA atkreipia dėmesį į tai, kad pastaraisiais dešimtmečiais Europos direktyvos (žr. 

I priedą) ir reglamentai (pavyzdžiui, susiję su kuro rūšies keitimu arba neefektyvios įrangos 

sumažinimu) prisidėjo mažinant į orą išmetamų teršalų kiekį. 1990–2015 m. ES išmetamas 

SOx kiekis sumažėjo 89 %, o NOx – 56 %. Kaip matyti 4 diagramoje, nuo 2000 m. išmetamų 

KD2,5 kiekis sumažėjo 26 %17.  

4 diagrama. Išmetamų oro teršalų kiekio tendencijos nuo 1990 m. (nuo 2000 m. KD2,5 atveju) 

 
  Šaltinis: EAA. 

12. Remiantis PSO ir EAA, šis bendras išmetamų oro teršalų kiekio sumažėjimas nereiškia, 

                                                           
16 Atitinkamus Sąjungos su oro taršos šaltinio vietoje kontrole susijusius teisės aktus galima rasti 

Aplinkos generalinio direktorato interneto svetainėje.  

17 EAA, „Emissions of the main air pollutants in Europe“, 2017 m. 
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https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/air-pollutants-emission-trends-in-1#tab-dashboard-01
http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Union%20source%20legislation%20overview%204%20October%202017.xlsx
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/main-anthropogenic-air-pollutant-emissions/assessment-5
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kad automatiškai panašiai sumažėjo oro teršalų koncentracijos18. ES išmetamų teršalų 

šaltinius reglamentuojančiais teisės aktais nėra siekiama mažinti išmetamų teršalų kiekį tose 

vietose, kuriose žmonės labiausiai kenčia nuo oro taršos ar kur yra didžiausia jų koncentracija 

(žr.  5 diagramą). Pavyzdžiui, jeigu automobilių varikliai išmeta mažiau teršalų, atsižvelgiant į 

griežtesnius ES išmetamų teršalų standartus, oro tarša vis dar gali padidėti, jei padidėtų 

automobilių naudojimas. Todėl apgyvendintose teritorijose svarbu imtis konkrečių veiksmų, 

kad būtų sumažinta oro teršalų, ypač KD ir NO2, koncentracija, kuri daro vis dar turi didelį 

poveikį žmonėms. 

5 diagrama. KD10 ir NO2 koncentracijos 2015 m. 

  

Šaltinis: EEA data and maps. 

13. Remdamasi ankstesnėmis strategijomis, 2013 m. gruodžio mėn. Europos Komisija 

                                                           
18 Taip yra dėl sudėtingų veiksnių, kaip antai įvairių į atmosferą išmetamų teršalų cheminių savybių 

arba į atmosferą išmetamų teršalų keliavimo ilgą atstumą. Žr. PSO „Economic cost of the health 
impact of air pollution in Europe“, 2015 m., p. 7. Taip pat žr. EAA, SOER 2015 „European 
briefings:Air pollution“, 2015 m. ir EAA „Oro tarša.Oro tarša kenkia žmogaus sveikatai ir 
aplinkai“, 2008 m. 

Metinis vidurkis KD10
koncentracija 2015 m.

µg/m³

Nėra duomenų
Šalys (regionai)
neįtraukti į keitimosi
duomenimis procesą

Metinis vidurkis NO2
koncentracija 2015 m.

µg/m³

Nėra duomenų
Šalys (regionai)
neįtraukti į keitimosi
duomenimis procesą

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/276772/Economic-cost-health-impact-air-pollution-en.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/276772/Economic-cost-health-impact-air-pollution-en.pdf?ua=1
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/air
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/air
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/air
https://www.eea.europa.eu/lt/themes/air/intro
https://www.eea.europa.eu/lt/themes/air/intro
https://www.eea.europa.eu/lt/themes/air/intro
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paskelbė Europos švaraus oro programą. Ja siekiama įveikti paplitusį ES oro kokybės 

standartų nesilaikymą ir iki 2020 m. užtikrinti visapusišką galiojančių teisės aktų laikymąsi. Be 

to, joje pateiktos gairės, kaip ES pasiekti ilgalaikį tikslą iki 2030 m. 52 %, palyginti su 2005 m., 

sumažinti pirmalaikį mirtingumą dėl KD ir O3. Komisija pripažino, kad vis dar išlieka didelių su 

kai kuriais teršalais susijusių reikalavimų laikymosi trūkumų, ir 2017 m. pradėjo vykdyti 

tinkamumo patikrą, skirtą patikrinti Aplinkos oro kokybės direktyvos veiksmingumą. 

AUDITO APIMTIS IR METODAS 

14. Šioje ataskaitoje vertinama, ar ES veiksmai, skirti apsaugoti žmonių sveikatą nuo oro 

taršos, buvo veiksmingi. Mes tikrinome, ar: i) AOK direktyva buvo tinkamai parengta spręsti 

oro taršos poveikio sveikatai klausimą; ii) valstybės narės veiksmingai įgyvendino šią 

Direktyvą; iii) Komisija stebėjo ir užtikrino jos vykdymą; iv) į oro kokybę buvo tinkamai 

atsižvelgta kitose ES politikose ir buvo vykdomas tinkamas finansavimas ES lėšomis; v) 

visuomenė buvo gerai informuota oro kokybės klausimais. 

15. Daugiausiai dėmesio skyrėme AOK direktyvos nuostatoms, susijusioms su žmonių 

sveikata ir oro teršalais, kurie turi didžiausią poveikį sveikatai – KD, NO2, SO2 ir O3 (žr. 

3 dalį)19. 

16. Daugiausiai dėmesio skyrėme miestų teritorijoms, kadangi jose oro tarša turi didžiausią 

poveikį sveikatai (žr. 2 dalį). Mes tikrinome, kaip šešių ES miestų centruose sprendžiama ši 

problema ir kaip buvo naudojamas finansavimas pagal ES sanglaudos politiką ir LIFE 

programas (žr. 4 langelį)20.  

                                                           
19 AOK direktyvoje dėmesys skiriamas tik aplinkos oro kokybei, todėl patalpų oro kokybės nėra 

įtraukta į mūsų audito apimtį. Direktyvoje taip pat numatytos nuostatos ir išmetamų teršalų 
ribinės vertės augmenijai apsaugoti, taip pat reglamentuoti švino, benzeno ir anglies monoksido 
koncentracijas. Jos nebuvo įtrauktos į auditą, kadangi jų bendras poveikis pirmalaikių mirčių 
lygiams yra mažas. Į audito apimtį taip pat nebuvo įtraukti gamtiniai oro taršos šaltiniai. 

20 Atliekant auditą nebuvo tikrinami projektai, finansuojami pagal ES mokslinių tyrimų programas 
ir kaimo plėtros priemones, kadangi jie neturėjo poveikio miestų teritorijoms. 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/LT/1-2013-918-LT-F1-1.Pdf
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4 langelis. Šešių atvejų tyrimų atranka 

Atlikdami atranką siekėme apimti kuo plačiau geografiškai pasiskirsčiusius didelės taršos centrus. 

Taip pat atsižvelgėme į ES oro kokybės finansavimo sumas, kurias gavo šios valstybės narės. 

Žemėlapyje parodyti pagrindiniai teršalai ir jų šaltiniai pasirinktuose miestuose, kuriuos nurodė 

valstybės narės. 

   
Šaltiniai: Audito Rūmų analizė ir šešių aplankytų miestų oro kokybės planai. 

17. Auditas apėmė laikotarpį nuo AOK direktyvos patvirtinimo 2008 m. iki 2018 m. kovo 

mėn. Mes tikrinome politikos koncepciją ir Komisijos vykdomą AOK direktyvos įgyvendinimo 

stebėjimą, peržiūrėdami dokumentus, atlikdami interviu su darbuotojais ir tikrindami 

duomenų bazes Komisijoje ir EAA. Siekdami patikrinti, kaip valstybės narės įgyvendina 

Direktyvą ir ES finansuojamus oro kokybės projektus, mes atlikome vizitus vietoje, tikrinome 

projektų dokumentus, atlikome interviu su vietos suinteresuotaisiais subjektais 

(nacionalinėmis ir vietos institucijomis, projektų naudos gavėjais ir kitais pilietinės 

visuomenės suinteresuotaisiais subjektais) šešiuose atrinktuose miestuose ir atitinkamų 

valstybių narių sostinėse. Audito darbe Lenkijoje bendradarbiavome su aukščiausiąja audito 

institucija (NIK)21. Mes atsižvelgėme į ekspertų konsultacijas rengiant, įgyvendinant ir stebint 

AOK direktyvą. Mes taip pat prisidėjome prie EUROSAI su oro kokybe susijusio tarptautinio 

bendradarbiavimo audito.  

                                                           
21 Bendradarbiavimo tikslas – dalintis žiniomis, patirtimi ir idėjomis rengiant audito programas. Jis 

apėmė keitimąsi nuomonėmis ir su auditu susijusiais dokumentais. Abi institucijas 
atstovaujančių auditorių grupė dalyvavo Audito Rūmų audito vizite Lenkijoje. 

Briuselis

NO2

Štutgartas

KD, NO2

Ostrava

KD

Krokuva

KD, NO2

Milanas

KD, NO2, O3

Sofija

KD, O3

Eismas

Namų ūkių šildymas

Pramonė ir energetika

https://www.eurosaiwgea.org/Pages/aboutus.aspx
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PASTABOS 

Direktyvos standartai yra silpnesni, palyginti su įrodymais apie oro taršos poveikį sveikatai 

18. AOK direktyvoje nustatyti ES sveikatos apsaugos standartai susiję su trumpalaikiu ir 

ilgalaikiu poveikiu sveikatai22. Jie riboja kartų, kai koncentracija gali viršyti trumpalaikes 

(dienines ir valandines) vertes, skaičių; pagal juos taip pat reikalaujama, kad metiniai 

vidurkiai būtų žemesni nei nustatytos vertės. AOK direktyvoje nurodyta, kad „turėtų būti [...] 

nustatyti atitinkami aplinkos oro kokybės tikslai, atsižvelgiant į atitinkamus Pasaulio 

sveikatos organizacijos standartus, gaires ir programas“23. 

19. Vis dėlto ES aplinkos oro kokybės ribos yra daug silpnesnės nei PSO gairėse KD2,5 ir SO2 

atveju ir silpnesnės KD10 (metinis vidurkis) bei ozono atveju. KD10 (dienos vertė) ir NO2 atveju 

ES standartai yra suderinti su PSO gairėmis ir tam tikrais atvejais ribinės vertės gali būti 

viršytos. 1 lentelėje palyginamos PSO oro kokybės gairės ir ES standartai, o 5 langelyje 

paaiškinamas skirtumas tarp gairių ir standartų. 

1 lentelė. ES oro kokybės standartai ir PSO gairės  

  

Šaltiniai: PSO oro kokybės gairės (2005 m.) ir AOK direktyva 2008/50/EB. 

                                                           
22 Dėl oro taršos poveikio keletą valandų ar dienų (trumpalaikio poveikio) atsiranda ūmūs poveikio 

sveikatai simptomai, o poveikis mėnesius ar metus (ilgalaikis poveikis) yra susijęs su lėtinėmis 
sveikatos problemomis. Žr. EAA, „Air quality in Europe - 2017 report“, 2017 m. p. 50. 

23 Žr. AOK Direktyvos preambulės 2 dalį.  

Teršalas Laikotarpis PSO gairės 
μg/m³

ES AOK 
direktyvos 
nustatytos 

ribinės vertės 
μg/m³

Kiek kartų per metus gali 
būti viršyti ES standartai

1 metai 40 40 –
1 valanda 200 200 18

O3 8 valandos 100 120 25
1 metai 20 40 –

24 valandos 50(a) 50 35
1 metai 10 25 –

24 valandos 25 – –
24 valandos 20 125 3

1 valanda – 350 24
10 minučių 500 – –

NO2

KD10

KD2,5

SO2

a) PSO rekomenduoja  pagal  š ią ga i rę 99 procenti l į (3 vi rš i jimai ).
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http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_lt.pdf?ua=1
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
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5 langelis. Gairių ir standartų verčių palyginimas 

Oro kokybės gairės yra pagrįstos moksliniais įrodymais apie oro taršos poveikį sveikatai. Standartų, 

kurie daugeliu atveju yra teisiškai privalomi, atveju būtina atsižvelgti į technines galimybes bei į 

reikalavimų laikymosi sąnaudas ir naudą24. PSO gairėse nurodyta, kad tam tikrais atvejais, kai 

leidžiama viršyti ribas, gali sumažėti reikalavimų laikymosi sąnaudos25. 

20. AOK buvo pirmoji direktyva, kurioje nustatytos KD2,5 ribinės vertės, tačiau tai nebuvo 

pirmoji direktyva, skirta sureguliuoti KD10, NO2, SO2 ir O3 koncentraciją. Kadangi atnaujintose 

direktyvose26 nebuvo atlikta jokių verčių pakeitimų, KD10, NO2 SO2 yra tos pačios jau beveik 

20 metų27, o O3 tikslinė vertė – daugiau nei 15 metų28. 

21. ES teisės aktų leidėjai susilpnino 1997 m. Komisijos pasiūlymą, nustatydami didesnes 

ribines vertes arba kartų, kai jos galėtų būti viršytos, skaičių29. O3 tikslinė vertė AOK 

direktyvoje yra ne tokia griežta kaip anksčiau30. 

22. PSO nuomone, KD2,5 yra žalingiausias oro teršalas31. PSO gairėse pateikta trumpalaikė 

KD2,5 vertė, tačiau jos nėra AOK direktyvoje. Tai reiškia, kad ES standartas yra paremtas tik 

                                                           
24 PSO, „Air quality guidelines – Global update 2005“”, p. 7. 

25 PSO, „Guidance for setting air quality standards“, 1997 m., 3 priedas. 

26 AOK direktyva buvo sujungta su Direktyvomis 96/62/EB, 1999/30/EB (1oji antrinė direktyva), 
2000/69/EB (2-oji antrinė direktyva) ir 2002/3/EB (3-oji antrinė direktyva). 

 
27 1999 m. jos buvo nustatytos 1999 m. balandžio 22 d. Tarybos direktyva 1999/30/EB dėl sieros 

dioksido, azoto dioksido, azoto oksidų, kietųjų dalelių ir švino ribinių verčių aplinkos ore 
(OL L 163, 1999 6 29, p. 41). 

28 2002 m. jos buvo nustatytos 2002 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/3/EB dėl ozono aplinkos ore (OL L 67, 2002 3 9, p. 14). 

29 Pavyzdžiui, KD10 atveju Komisija pasiūlė 30 μg/m3 metinę ribinę vertę, o AOK direktyvoje ši vertė 
yra 40 μg/m3. NO2 valandinei ribinei vertei Komisija pasiūlė, kad ji galėtų būti viršyta aštuonis 
kartus per metus, o pagal AOK direktyvą ji leidžiama 18 kartų. 

30 Direktyvoje 92/72/EEB nustatyta 110 μg/m3 riba, tačiau Direktyvoje 2002/3/EB nustatyta 
dabartinė tikslinė vertė yra 120 μg/m3 vidutiniškai aštuonias valandas per dieną, kuri gali būti 
viršyta 25 kartus. 

31 PSO tinklalapis ir informacinis biuletenis.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:51997PC0500&from=EN
http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/118575/E59641.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996L0062&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0030&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0069&from=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0003&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0030&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0003&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0003&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0072&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0003&from=LT
http://www.who.int/sustainable-development/cities/health-risks/air-pollution/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/
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metiniu vidurkiu, o didelį ir žalingą išmetamų KD2,5 kiekį dėl būstų šildymo žiemą atsveria 

žemesni lygiai vasarą (žr. 1 langelį). AOK direktyvoje nustatyta metinė ribinė vertė 

(25 μg/m3) yra daugiau nei du kartus didesnė už vertę PSO gairėse (10 μg/m3). AOK 

direktyvoje numatyta galimybė pakeisti ribinę vertę į 20 μg/m3, tačiau Komisija to nepadarė, 

kai nagrinėjo šį klausimą 2013 m. 

23. SO2 dienos ribinė vertė ES yra daugiau nei šešis kartus didesnė nei PSO rekomenduojama 

vertė. Nors beveik visos valstybės narės laikosi ES dienos ribos (žr. 6 diagramą), EAA 

atkreipia dėmesį į tai, kad 2015 20 % ES miestų gyventojų vis dar buvo veikiami teršalų 

koncentracijos, kuri viršijo PSO rekomenduojamą vertę32. Bendroji atitiktis negriežtoms 

ribinėms vertėms SO2 atveju AOK direktyvoje reiškia, kad Komisija vykdo užtikrinimo 

veiksmus tik prieš vieną valstybę narę (Bulgarijoje, III priedą). 

6 diagrama. Atitiktis SO2 dienos ribinei vertei 2016 m. 

 
Šaltinis: European Air Quality Portal data viewer. 

24. Labai negriežtų standartų nustatymas turi didelį poveikį teikiant ataskaitas ir vykdant 

užtikrinimo veiksmus, visų pirma SO2 ir KD2,5 atveju (žr. 22 ir 23 dalis). Pavyzdžiui, tos vietos, 

                                                           
32 EAA„Air quality in Europe - 2017 report“, 2017 m., p. 9. 

Metai: 2016 | Teršalas: Sieros dioksidas (SO2) | Statistiniai duomenys: Dienų skaičius, kai viršijama 125 μg/m3

Diagrama – atrinktų imties punktų vidurkis

Statistiniai duomenys apie oro kokybę
Metai

Teršalas

Statistiniai duomenys

Šalis

Stoties tipas

Vietovės tipas

Oro taršos lygis

Sieros dioksidas (SO2)

Dienų skaičius, kai viršijama 125 μg/m3

(Visos)

(Visos)

(Visi)

Klasifikacija

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
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kuriose SO2 koncentracija yra žymiai didesnė nei PSO rekomenduojamos vertės vis dar 

atitinka AOK direktyvos reikalavimus, ir todėl jose turi būti įrengta mažiau matavimo stočių, 

duomenys turi būti pranešami iš mažiau vietų ir dažnai jų OKP neatsižvelgiama į SO2 

koncentracijos problemą.  

25. Komisija įvertino, kad tiesioginės išlaidos, susijusios su jos AOK direktyvos pasiūlymo 

reikalavimų laikymusi, sudarytų apie 5–8 milijardus eurų, o pinigais įvertinta su sveikata 

susijusi nauda 2020 m. galėtų siekti nuo 37 iki 119 milijardų eurų per metus. Komisija padarė 

išvadą, kad oro kokybės politikos nauda gerokai viršijo įgyvendinimo išlaidas33.  

26. 2013 m. PSO atliko „Su sveikata susijusių oro taršos aspektų duomenų peržiūrą“ („Review 

of evidence on health aspects of air pollution“). Joje rekomenduojama Komisijai užtikrinti, 

kad duomenys apie oro teršalų poveikį sveikatai ir jų poveikį oro kokybei būtų reguliariai 

peržiūrimi. PSO peržiūros metu nustatyta, kad moksliniais įrodymais buvo remiamos 

griežtesnės ES ribinės vertės KD10 ir KD2,5 atveju ir reglamentuojami KD2,5 trumpalaikiai 

(pavyzdžiui, 24 valandų) vidurkiai. Šia veikla buvo siekiama paremti Komisijos 2013 m. atliktą 

oro kokybės politikų peržiūrą, tačiau nebuvo atlikti jokie pradinės AOK direktyvos ribinių 

verčių pakeitimai. 

27. Neseniai kelios profesinės medicinos organizacijos paragino ES atsižvelgti į naujausius 

mokslinius įrodymus, kuriais remiami griežtesni KD2,5 standartai ir naujas trumpalaikis 

standartas34. 

                                                           
33 2005 m. rugsėjo 29 d. SEC(2005) 1133 Annex to: The Communication on Thematic Strategy on 

Air Pollution and The Directive on “Ambient Air Quality and Cleaner Air for Europe”, Impact 
Assessment, p. 21. 

34 Žr., pavyzdžiui, Europos respiratologų draugijos indėlį Komisijai atliekant ES aplinkos oro 
kokybės direktyvų tinkamumo patikrą arba Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travailrekomendaciją. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/193108/REVIHAAP-Final-technical-report-final-version.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/193108/REVIHAAP-Final-technical-report-final-version.pdf?ua=1
http://ec.europa.eu/environment/archives/cafe/pdf/ia_report_lt050921_final.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3763998/feedback/F6783_en
https://www.anses.fr/en/system/files/AIR2016SA0092Ra.pdf
https://www.anses.fr/en/system/files/AIR2016SA0092Ra.pdf
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Dauguma valstybių narių neveiksmingai įgyvendino AOK direktyvą  

28. 2016 m. 13 valstybių narių viršijo KD ribines vertes35, 19 – NO2 ribines vertes36 ir viena – 

SO2 ribines vertes37. Visos 28 ES valstybės narės, išskyrus Estiją, Airiją, Kiprą, Latviją, Lietuvą 

ir Maltą, pažeidė vieną ar daugiau šių ribinių verčių (žr. 7 diagramą).  

7 diagrama. Valstybių narių atitiktis ribinėms vertėms 2016 m. 

 

 

   Šaltinis: Europos Komisija. 

29. 8 diagramoje lyginamos KD ir NO2 koncentracijos visuose mūsų aplankytuose miestuose 

ir ES ribinės vertės38. Iš esmės išmatuota oro teršalų koncentracija sumažėjo (labiausiai KD10 

atveju), tačiau ji vis dar viršija bent vieną iš ribinių AOK direktyvos verčių visuose miestuose. 

Pavyzdžiui, nuo 2009 m. jokios pažangos nepasiekta Krokuvoje (KD) ir Sofijoje (KD2,5). 

                                                           
35 Bulgarija, Čekija, Vokietija, Ispanija, Prancūzija, Kroatija, Italija, Vengrija, Lenkija, Rumunija, 

Slovakija, Slovėnija ir Švedija. Graikija nepranešė visų būtinų 2016 m. duomenų. 

36 Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Vokietija, Ispanija, Prancūzija, Kroatija, Italija, Liuksemburgas, 
Vengrija, Nyderlandai, Austrija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Suomija, Švedija ir Jungtinė 
Karalystė. Graikija nepranešė visų būtinų 2016 m. duomenų.  

37 Bulgarija. 

38 SO2 atveju, visi mūsų aplankyti miestai atitiko ES ribines vertes; ozono atveju, tikslinės vertės 
sutapo didžia dalimi.  

neatitiktis KD, NO2 ir SO2

neatitiktis KD ir NO2

neatitiktis KD ar NO2

atitiktis KD, NO2 ir SO2

nėra duomenų
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Briuselyje ir Milane NO2 koncentracijos 2012–2016 m. beveik nepasikeitė (žr. II priedą). 

Tačiau, kaip paaiškinta 32 ir 33 dalyse, jei remiantis matavimais rezultatai iš dalies pagerėjo, 

tai nereiškia, kad pagerėjo oro kokybė. 

8 diagrama. Didžiausios KD ir NO2 koncentracijos (2009–2016 m.)39  

 

Šaltinis: European Air Quality Portal data viewer. 

o pagal su oro kokybės matavimu susijusias nuostatas suteikiama lankstumo, todėl sunku 

atlikti patikrinimą 

30. Geri oro taršos lygių matavimai yra svarbūs, nes tai skatina valstybes nares imtis veiksmų, 

skirtų sumažinti taršą. Be to, tikslūs ir palyginami duomenys apie taršą yra svarbūs Komisijai 

vertinant vykdymo užtikrinimo veiksmus (žr. 49 dalį).  

31. Atsižvelgiant į AOK direktyvos tikslus, valstybės narės matuoja oro kokybę pasitelkdamos 

stebėjimo stočių, turinčių prietaisus (mėginių ėmimo vietos), kurie analizuoja ir matuoja kelių 

oro teršalų lygius, tinklą40. Daugelis valstybių narių oro kokybės lygius pateikia internete 

                                                           
39 Šios vertės yra didžiausios tais metais išmatuotos vertės. Sofijos duomenys apima 2010–2016 m. 

laikotarpį KD2,5 atveju. SO2 ir O3 koncentracijos čia nepateiktos, kadangi šešiuose aplankytuose 
miestuose iš esmės buvo laikomasi ES standartų. 

40 Įskaitant mūsų audito metu tikrintus teršalus (KD, NO2, SO2 ir O3).  
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viešajai informacijai. Valstybės narės kartą per metus Komisijai turi siųsti patvirtintus 

duomenis. Tuomet Komisija įvertina, ar laikomasi Direktyvos. Valstybės narės privalo 

parengti oro kokybės planus, kai patvirtinti duomenys rodo, kad tarša viršija AOK direktyvoje 

nustatytas ribas. 

 
Oro kokybės stebėjimo stotis ir mėginių ėmimo vietos (mėlynos spalvos įrenginiai nuotraukoje 

dešinėje) 
 Šaltinis: Europos Audito Rūmai. 

32. AOK direktyvoje nustatyti kriterijai mažiausiam mėginių ėmimo vietų skaičiui ir jų 

išdėstymui. Tačiau su išdėstymu susijusios nuostatos apima daug kriterijų ir suteikiama 

lankstumo, todėl gali būti sunkiau atlikti patikrinimą. Pagal juos reikalaujama, kad valstybės 

narės mėginių ėmimo vietas įrengtų ten, kur „yra didžiausia teršalų koncentracija“ (eismo ar 

pramonės sektoriaus taršą matuojančios stotys) ir kitose vietovėse, kurios „yra laikomos 

tipinėmis pagal poveikį visiems gyventojams“41 (bendros foninės stotys). Todėl valstybės 

narės nebūtinai matuoja oro kokybę netoli didžiųjų pramonės centrų ar pagrindinių miesto 

transporto kelių. Atitikti Direktyvą gali būti paprasčiau, kai eismo arba pramonės sektoriaus 

taršą matuojančių stočių yra mažai. 6 langelyje parodyta skirtinga praktika šešiuose 

aplankytuose miestuose42.  

                                                           
41 AOK direktyvos III priedo B skirsnio 1 dalis. 

42 Informacija pagrįsta 2015 m. oficialiais EAA praneštais duomenimis. 



 26 

 

6 langelis. Skirtinga praktika įrengiant stebėjimo stotis 

Briuselis turi tik dvi eismo taršą matuojančias stotis, o Štutgartas turėjo aštuonias, Milanas – 11 (tik 

šešias miesto ribose, dvi iš jų buvo mažos taršos zonoje). 

Ostravos oro kokybės zonoje yra didelių pramonės įrenginių, tačiau tik viena iš jos 16 stebėjimo 

stočių yra „pramoninė“. Panaši situacija yra Krokuvoje, kurioje tik viena iš šešių miesto stebėjimo 

stočių yra „pramoninė“. Sofijos neturi „pramoninių“ stebėjimo stočių, nors šiame mieste yra 

elektrinių ir kitų pramonės įrenginių. 

33. Mažiausias mėginių ėmimo vietų skaičius priklauso nuo gyventojų skaičiaus kiekvienoje 

oro kokybės zonoje. Visi mūsų aplankyti miestai turėjo daugiau stebėjimo stočių nei 

reikalaujama pagal Direktyvą. Šie papildomi matavimai neturi būti įtraukti į oficialius 

duomenis, apie kuriuos pranešė valstybės narės, net ir tuomet, kai jos nustato didelius taršos 

lygius (žr. 7 langelį). Pagal AOK direktyvą reikalaujama, kad valstybės narės išlaikytų mėginių 

ėmimo vietas, kuriose buvo viršytas KD10 lygis, tačiau ši prievolė netaikoma kitiems teršalams 

(visų pirma, NO2 ir KD2,5)43. 

7 langelis. Dideli taršos lygiai neįtraukiami į oficialius duomenis 

Ostravoje Radvanice ZÚ stotis Komisijai nepateikia patvirtintų duomenų, nors 2015 m. KD dienos 

ribinė vertė buvo viršyta 98 kartus. 

Briuselyje Arts-Loi stotis 2008 m. užfiksavo labai aukštą NO2 metų vidurkį (101 µg/m3). 2009 m. stotis 

buvo uždaryta dėl remonto, tačiau kai remontas buvo užbaigtas (2016 m.), stotis Komisijai vis dar 

neteikė oficialių duomenų. 

Sofijoje dėl statybos darbų Orlov Most stotis 2014 m. buvo perkelta. Anksčiau ši stotis buvo 

užfiksavusi daugiausiai dienų, kai KD10 koncentracija viršijo ribą. Po jos perkėlimo Sofijoje 

matuojamas tokių įvykių dažnumas smarkiai sumažėjo (žr. II priedą). 

Šaltinis: Europos Audito Rūmų analizė. 

                                                           
43 Žr. AOK direktyvos V priedą. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0050&from=LT
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34. Pagal AOK direktyvą nereikalaujama atlikti specialų stebėjimą probleminėse pasienio 

vietovėse. Kad būtų veiksmingai sprendžiama tarpvalstybinės taršos problema, būtini 

koordinuoti veiksmai. Pavyzdžiui, jei Ostravoje sugriežtinamas su kuro kokybe susijusių teisės 

aktų vykdymas, jie gali būti veiksmingi gerinant oro kokybę tik tuomet, jei veiksmų imtųsi 

Lenkijos kaimyniniai regionai. Kitaip žmonės vis dar galės naudoti pigų, prastos kokybės kurą, 

įsigytą kaimyninėje šalyje. Pagal Direktyvos 25 straipsnį valstybės narės ragina Komisiją 

dalyvauti bet kokiame bendradarbiavime, susijusiame su tarpvalstybine oro tarša. Mūsų 

aplankytos valstybės narės, kurios dažniausiai susiduria su tarpvalstybinės taršos problema, 

nemanė, kad atitinkamos Direktyvos nuostatos yra naudingos ir savo OKP netaikė jokių 

suderintų veiksmų. Jos neprašė Komisijos imtis veiksmų. 

35. 2017 m. mūsų aplankytos valstybės narės duomenis iš esmės pateikė laiku. Laiku pateikti 

duomenis apie oro kokybę yra svarbu: valstybėms narėms imantis tinkamų veiksmų siekiant 

sumažinti oro taršą, o Komisijai anksčiau imantis vykdymo užtikrinimo procedūrų prieš 

valstybę narę. AOK direktyvoje reikalaujama, kad valstybės narės pateiktų metinius 

patvirtintus duomenis ne vėliau kaip iki kitų metų rugsėjo 30 d.44 Tačiau ankstesnėse 

direktyvose reikalaujama, kad valstybės narės pateiktų Komisijai ataskaitą per šešis mėnesius 

nuo matavimo laikotarpio.45 Pastarųjų metų technologijų raida (pavyzdžiui, e. ataskaitos) 

suteikia galimybę ataskaitas pateikti anksčiau. 

o oro kokybės planai nėra parengti kaip veiksmingos stebėjimo priemonės 

36. Direktyvos pažeidimai reiškia, kad valstybės narės turi parengti oro kokybės planus (OKP) 

problemai spręsti (žr. 9 dalį). Oro kokybės pagerėjimas iš tikrųjų priklauso nuo to, ar 

valstybės narės greitai ir veiksmingai įgyvendina veiksmus, skirtus mažinti teršalų kiekį 

naudojant gerus oro kokybės planus.  

                                                           
44 AOK direktyvos 27 straipsnis. 

45 Direktyvos 80/779/EEB, 82/884/EEB ir 85/203/EEB). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0050&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31980L0779&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31982L0884&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985L0203&from=LT
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OKP priemonės dažnai nepakankamai pritaikytos 

37. AOK direktyvoje reikalaujama, kad OKP būtų nustatytos atitinkamos priemonės, kad 

laikas, kai oro tarša viršija ribas, būtų kuo trumpesnis. Mes peržiūrėjome OKP aplankytuose 

miestuose. 

38. Remiantis OKP analize, mes nustatėme tris pagrindines priežastis, dėl kurių sumažėja jų 

veiksmingumas. Taip atsitiko todėl, kad: 

• OKP priemonėms nebuvo teikiamas prioritetas ir jos negalėjo būti greitai įgyvendintos 

vietovėse, kuriose buvo nustatyta didžiausios koncentracijos; 

• taikant šias priemones nebuvo galima gauti reikšmingų rezultatų per trumpą laiką, 

kadangi už jų įgyvendinimą atsakingos vietos institucijos joms neturėjo įgaliojimų arba dėl 

to, kad jos buvo skirtos ilgam laikotarpiui;  

• jos nebuvo paremtos išlaidų sąmatomis arba nebuvo finansuojamos. 

39. 8 langelyje pateikta OKP trūkumų, kurie trukdo pasiekti tikslą sumažinti oro taršos 

koncentracijas, pavyzdžių. 

8 langelis. Nesėkmingų OKP rezultatų pavyzdžiai 

Dyzelinės transporto priemonės yra didelės oro taršos šaltinis, ypač NO2 atveju (žr. 57 dalį). Tačiau 

priemonių, skirtų sumažinti naudojimąsi asmeniniu transportu šalia vietovių, kuriose yra išmatuota 

didžiausia teršalų koncentracija, iš esmės nebuvo šešiuose mūsų tikrintuose OKP.  

Italijoje (Milane) tam, kad būtų naudojamos elektroninės sistemos, skirtos stebėti prieigą prie mažos 

taršos zonų, pirma būtina priimti nacionalinius teisės aktus. Belgijoje (Briuselyje) OKP siūloma 

apriboti transporto priemones (pre-Euro 5) MTZ nuo 2025 m. Be to, planuotas eismo ribojimo 

poveikis, įtrauktas į valstybių narių OKP, skirtus sumažinti NO2 koncentraciją, yra nepatikimas, nes jis 

nėra pagrįstas realiomis vairavimo sąlygomis.  

Neefektyvių šildymo prietaisų, kuriuos dažnai turi mažas pajamas gaunančios šeimos, pakeitimas yra 

didelė problema piliečiams ir kai kurių valstybių narių institucijoms. Lenkijoje (Mažojoje Lenkijoje) dėl 

anti-smogo sprendimo ribojamas kietojo kuro naudojimas. Būstų šildymo šaltinių pakeitimas gali 

viršyti 1 milijardą eurų. Nebuvo užtikrintas nacionalinis finansavimas. 
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40. Nors OKP buvo nurodyti pagrindiniai taršos šaltiniai, juose ne visada buvo pateiktos 

konkrečios priemonės, skirtos mažinti jų išmetamų teršalų kiekį. Pavyzdžiui, Krokuvos 

naujausiame OKP pateikiamos tik ribotos priemonės, kuriomis mažinamas pramonės 

išmetamų teršalų kiekis (tai yra didelis NO2 taršos šaltinis), o Sofijos OKP nėra jokių 

priemonių, kuriomis mažinamas būstų išmetamų teršalų, kurie yra pagrindinis KD taršos 

šaltinis, kiekis (žr. 4 langelį).  

41. OKP dažnai buvo siūlomos priemonės, kurios neturi tiesioginio poveikio mažinant oro 

teršalų koncentraciją, pavyzdžiui, administravimo supaprastinimo priemonės, vertinimai arba 

tyrimai. Mes taip pat nustatėme, kad OKP nebuvo vertinamas priemonių ekonominio 

veiksmingumas. 

42. Siekiant oro kokybės tikslų kartais reikia sudėtingų politinių sprendimų. Pavyzdžiui, 

asmeninių transporto priemonių naudojimas yra pagrindinis miestų oro taršos šaltinis 

Briuselyje, Štutgarte ir Milane, ir veiksmingiausios priemonės būtų jų naudojimo ribojimas. 

 
Am Neckartor stebėjimo stotis Štutgarte. 

     Šaltinis: Europos Audito Rūmai. 

OKP pirmenybė teikiama informacijos kiekiui, o ne kokybei 

43. Visuose šešiuose mūsų aplankytuose miestuose OKP buvo rengiami ilgą laiką. Šie planai 

paprastai apima ketverių arba penkerių metų laikotarpius. Oro kokybės direktyvoje 

nereikalaujama, kad valstybės narės Komisijai praneštų apie savo OKP įgyvendinimą arba 

juos atnaujintų, kai yra priimamos naujos priemonės arba kai yra aiškiai nepakankama 
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pažanga. Valstybės narės tik turi atnaujinti savo OKP plano laikotarpio pabaigoje, jei oro 

kokybė vis dar neatitinka standartų. 

44. Dėl didelės plataus masto taršos valstybės narės parengia daug OKP. Mūsų tikrinti OKP 

buvo ilgi46 ir juose dažnai nėra visų atitinkamų planuotų ar taikytų oro kokybės priemonių47. 

Valstybės narės taip pat pateikia daugiau dokumentų, kuriuose yra papildomų priemonių, 

jeigu to prašo Komisija. 

45. OKP rengimas yra ilgas procesas. Kai valstybės narės juos siunčia Komisijai, paprastai oro 

taršos ribas jos būna viršijusios daugiau nei prieš dvejus metus48, tačiau jos nepateikia jokios 

informacijos apie tolesnę pažangą.  

46. Dėl pirmiau minėtų veiksnių Komisijai sudėtinga stebėti valstybių narių veiksmus. Tai 

sulėtino Direktyvos įgyvendinimo stebėjimą.  

47. Nors ir mažėjantys, vis dar dideli taršos lygiai (žr. 4 diagramą) rodo, kad OKP rengimas 

buvo nepakankamas siekiant užtikrinti atitiktį AOK direktyvai ir kuo greičiau sumažinti taršą. 

Europos Teisingumo Teismas (ETT) tai neseniai patvirtino savo sprendimuose (žr. 52 dalį). 

Komisija turi ribotas galimybes patikrinti atitiktį, o įgyvendinimo proceso užtikrinimas yra 

lėtas 

48. Pagal AOK direktyvą reikalaujama, kad Komisija stebėtų ir užtikrintų valstybių narių 

vykdomą Direktyvos įgyvendinimą. Tačiau valstybės narės neprivalo pranešti, kaip 

įgyvendinami jų OKP arba juos atnaujinti, kai jos priima naujas priemones arba jei pažanga 

yra nepakankama (žr. 43 dalį). Kai kurias Direktyvos nuostatas dėl jų pobūdžio yra sudėtinga 

                                                           
46 Mūsų tikrinti OKP vidutiniškai buvo daug ilgesni nei 200 puslapių. 

47 Pavyzdžiui, Briuselyje kai kuriuose dokumentuose buvo pateiktos su oro kokybe susijusios 
priemonės: Plan Régional Air-Climat-Énergie, COBRACE, Plan Régional de la Mobilité (IRIS2) ir 
Plan portant sur les dépassements observés pour les concentrations de NO2. Milane regioniniai 
susitarimai, pavyzdžiui, Po slėnio susitarimas, papildo Lombardijos regiono OKP. 

48 AOK direktyvoje nurodyta, kad OKP turi būti perduoti Komisijai „nedelsiant, bet ne vėliau kaip 
per dvejus metus nuo tų metų, kuriais buvo užregistruotas pirmas taršos lygio viršijimas, 
pabaigos“ (žr. 23 straipsnį). 
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patikrinti (pavyzdžiui, užtikrinti, kad valstybės narės laikosi savo viešosios informacijos 

teikimo pareigų, arba patikrinti daugiau nei keturių tūkstančių stebėjimo stočių vietą). 

49. Kadangi oro taršos ribos dažnai viršijamos, Komisija nustato didžiausius pažeidimus ir 

pradeda dialogą su valstybėmis narėmis iki tol, kol ji nusprendžia baigti procesą arba padaro 

išvadą, kad valstybė narė netaikė pakankamai plataus užmojo ir įtikinamų priemonių. Šiame 

etape Komisija gali pradėti pažeidimų nagrinėjimo procedūrą prieš valstybę narę.  

50. 2018 m. sausio mėn. Komisija turėjo 16 tebevykdomų pažeidimų nagrinėjimo procedūrų 

dėl KD taršos, 13 dėl NO2, vieną dėl SO2 ir kitas dvi pažeidimų nagrinėjimo procedūras dėl oro 

taršos stebėjimo (žr. III priedą). 

51. Mes išnagrinėjome vykdomas pažeidimų nagrinėjimo procedūras, susijusias su šešiais 

mūsų lankytais miestais49. Visos šešios valstybės narės paprašė atidėti įgyvendinimo terminų 

vykdymą pagal 22 straipsnį50. Todėl pažeidimų nagrinėjimo procedūra galėjo būti pradėta tik 

tuomet, kai Komisija priėmė sprendimą dėl šių atidėjimo prašymų. 

52. Komisijai keturis kartus51 pavyko gauti palankius sprendimus prieš valstybes nares, kurios 

viršija oro taršos ribines vertes, tačiau nebuvo reikalaujama, kad valstybė narė imtųsi 

taisomųjų veiksmų. Todėl Komisija iš naujo apibrėžė savo metodą ir neseniai laimėjo 

Teisingumo Teismo bylas prieš Bulgariją (2017 m. balandžio 5 d.) ir Lenkiją (2018 m. vasario 

22 d.)52. Savo sprendimuose ETT patvirtino, kad tam, kad būtų laikomasi Direktyvos 

nuostatų, nepakanka tik priimti OKP. Teisingumo Teismo nuomone, Bulgarija ir Lenkija 

neįvykdė savo įsipareigojimų užtikrinti, kad laikotarpis, kai buvo viršytos ribinės vertės, būtų 

kuo trumpesnis. 9 diagramoje parodyta, kad prireikė nuo šešerių iki aštuonerių metų, kol 

                                                           
49 Visuose miestuose vykdomos pažeidimų nagrinėjimo procedūros dėl KD10 ir NO2. Išimtis – Sofija, 

kurioje pažeidimų nagrinėjimo procedūra vykdoma tik dėl KD10. 

50 Pagal šį straipsnį ir tam tikromis sąlygomis valstybės narės gali prašyti atleisti nuo įpareigojimo 
taikyti KD10 ribines vertes iki 2011 m. birželio 11 d. ir gali prašyti atidėti azoto dioksido ribinių 
verčių laikymąsi iki 2015 m. sausio 1 d. (ne ilgiau kaip penkerius metus nuo 2010 m. sausio 1 d., 
terminas nustatytas XI priede). 

51 Slovėnija (C-365/10), Švedija (C-479/10), Portugalija (C-34/11) ir Italija (C-68/11). 

52 Žr. bylą C-488/15 dėl Bulgarijos ir bylą C-336/16 dėl Lenkijos. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=lt&jur=C,T,F&num=365/10&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=lt&jur=C,T,F&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&num=c-479%2F10&td=;ALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=971633
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=lt&jur=C,T,F&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&num=c-34%2F11&td=;ALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=971633
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=lt&jur=C,T,F&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&num=c-68%2F11&td=;ALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=971633
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189624&pageIndex=0&doclang=lt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=971633
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de98f4beddaf1442888623f93b9a8a952c.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb30Le0?text=&docid=199566&pageIndex=0&doclang=lt&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=818093
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Komisija dėl šių su KD10 pažeidimais susijusių atvejų kreipėsi į ETT53. Kad būtų taikomos 

finansinės baudos, Komisija turi iš naujo kreiptis į ETT ir prašyti priimti naują sprendimą54. Su 

NO2 susiję pažeidimai prasidėjo gerokai vėliau ir į ETT iki šiol nebuvo kreiptasi dėl jokio 

atvejo. Nėra vykdoma jokia pažeidimų nagrinėjimo procedūra dėl ozono55.  

9 diagrama. KD10 procedūrų trukmė (metais) 

 
Šaltinis: Europos Komisija. 

53. Valstybės narės turi daugiau nei dvejus metus teikti savo OKP po to, kai jos nustato, kad 

buvo viršytos oro kokybės ribos. Kadangi vėlesni dialogai dėl pažeidimų nagrinėjimo 

procedūrų tarp valstybių narių ir Komisijos kai kuriais atvejais vyko ilgiau nei 5 metus, labai 

tikėtina, kad šiuo laikotarpiu valstybės narės atnaujina savo OKP. Todėl Komisija privalo 

                                                           
53 Pažeidimų nagrinėjimo procedūros buvo pradėtos išsiuntus oficialius pranešimus (OP) Bulgarijai 

(2013 m. sausio 25 d.) ir Lenkijai (2013 m. balandžio 26 d.). Komisija išsiuntė pagrįstos 
nuomonės (PN) laiškus Bulgarijai 2014 m. liepos 11 d. ir Lenkijai 2015 m. vasario 27 d. 

54 Ji turi kreiptis dėl veiksmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 260 straipsnį, kaip 
paaiškinta Komisijos interneto puslapyje. 

55 Pažemio ozono neišmeta joks konkretus šaltinis, jis susiformuoja pirminių dujų ir saulės šviesos 
cheminės reakcijos metu. Pagal Direktyvą reikalaujama, kad būtų, jei įmanoma, per tam tikrą 
laikotarpį pasiektos ozono tikslinės vertės ir nereikalaujama, kad valstybės narės parengtų 
kokius nors konkrečius su ozono pirmtakais susijusius veiksmus ar planus. Todėl, nors kai kurios 
valstybės narės vis dar viršija ozono tikslinę vertę, nėra vykdomos pažeidimų nagrinėjimo 
procedūros, susijusios su ozono koncentracija. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lenkija

Bulgarija

KOM prieštarauja pratęsimui KOM siunčia OP KOM siunčia PN KOM kreipiasi į ETT

http://ec.europa.eu/environment/legal/law/procedure.htm
http://ec.europa.eu/environment/legal/law/procedure.htm
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tikrinti atnaujintus OKP. Taigi prireikė ne mažiau nei 7 metų nuo pirminio pažeidimo iki tol, 

kol Komisija perduoda bylą ETT. 

54. Nustatėme, kad ilga vykdymo užtikrinimo procedūra vis dar neužtikrino, kad laikomasi 

Direktyvos nuostatų. 

Kai kurios ES politikos nepakankamai atspindi oro taršos svarbą 

55. Nemažai ES politikų turi įtakos oro teršalams ir oro kokybei, visų pirma kovos su klimato 

kaita, energetikos, transporto ir judumo, pramonės ir žemės ūkio.  

56. Visi tikslai, nustatyti ES 2030 m. klimato ir energetikos politikos pagrinde 40 % sumažinti 

išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, iš atsinaujinančių energijos šaltinių gauti ne 

mažiau kaip 27 % ir padidinti energijos vartojimo efektyvumą ne mažiau kaip 27 %, gali 

padėti mažinti išmetamų teršalų kiekį. 2017 m. padėties apžvalgoje nurodėme, kad vienas iš 

pagrindinių uždavinių vykdant ES veiksmus, susijusius su energetika ir klimato kaita, yra ES 

perėjimas prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių energijos šaltinių, ir kad šis 

perėjimas gali būti naudingas oro kokybei56. 

57. Dyzelinės transporto priemonės buvo pagrindinis elementas ES automobilių gamintojams 

laikytis anglies dioksido (CO2) mažinimo įsipareigojimų57, nes jos išmeta mažiau CO2nei 

benzininiai automobiliai. Dėl technologijų vystymo ir EURO standartų58 labai sumažėjo šių 

transporto priemonių išmetamų CO2 ir KD kiekis, tačiau sumažėjimas nebuvo toks sėkmingas 

NOX atveju. Jau daug metų žinoma59, kad realiai išmetami NOX kiekiai yra didesni nei 

išmetami kiekiai bandymų sąlygomis. „Dyzelgeito“ skandalas, kuris kilo, kai JAV inspektoriai 

                                                           
56 Audito Rūmų padėties apžvalga „ES veiksmai energetikos ir klimato kaitos srityje“, 2017 m., 

p. 65 ir 81..  

57 Išmetamo CO2 kiekio (130 g/km iki 2015 m. ir 95 g/km iki 2020 m.) reikalavimai, kaip nustatyta 
2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 333/2014, kuriuo iš 
dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 443/2009 ir nustatomi būdai, kaip pasiekti tikslą iki 
2020 m. sumažinti naujų keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekį (OL L 103, 2014 4 5, p. 15), 
kaip transporto priemonių parko vidurkis kiekvienam automobilių gamintojui. 

58 CO2 išmetami kiekiai ribojami specialių reglamentų (pavyzdžiui, Reglamento (EB) Nr. 443/2009). 

59 Žr. Europos Parlamento pranešimo dėl išmetamų teršalų matavimų automobilių sektoriuje 
tyrimo 3 išvadą, kurioje nurodyta, kad šie neatitikimai buvo žinoma jau nuo 2005 m. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0715&from=lt
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=41824
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=41824
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0333&from=LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0049&language=LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0049&language=LT
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transporto priemonių kontrolės metu nustatė įtartinus rezultatus, atskleidė šių neatitikimų 

mastą ir priežastis60. Prieš „Dyzelgeito“ skandalą Europos Komisija vykdė darbus, susijusius 

su tikroviškesne ES bandymų procedūra. Tačiau remiantis atitikties veiksniais matyti, kad 

praktikoje EURO 6 išmetamų teršalų tikslas – 80 mg/km išmetamo NOX kiekio (nuspręsta ES 

teisės aktų leidėjų 2007 m., numatyta įgyvendinti 2014 m.) – nebus įvykdytas realiomis 

važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio bandymų atveju iki 2023 m61.  

58. Dyzelinių degalų pardavimo apmokestinimą remia visos valstybės narės, išskyrus Vengriją 

ir JK62. Nors naujų dyzelinių lengvųjų automobilių pirkimai po „Dyzelgeito“ skandalo 

sumažėjo, maždaug 40 % visų automobilių ES keliuose yra dyzelinu varomi automobiliai63. 

Kadangi kelių transportas, o ypač dyzeliniai lengvieji automobiliai, yra pagrindinis NO2 

išmetimo šaltinis (žr. 3 diagramą), sumažinti jo kiekį yra sudėtinga. 

59. ES klimato kaitos politikos remia biomasę kaip atsinaujinančios energijos šaltinį64. 

2009 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvoje65 reikalaujama, kad iki 2020 m. ES 

pasiektų bent 20 % visų savo energijos poreikių su atsinaujinančiais energijos ištekliais. 

Biomasės projektams skiriamas ES finansavimas nuo to laiko padidėjo daugiau nei du 

                                                           
60 Žr. Europos Parlamento, Vokietijos, Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės tyrimų ataskaitas. Iš 

dyzelinių transporto priemonių realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis, 
vidutiniškai gali būti keturis arba penkis kartus didesnis nei bandymų vertės (EAA, „Emissions of 
the main air pollutants in Europe“, 2015 m.). 

61 Komisijos reglamentai (ES) Nr. 2016/427, 2016/646, 2017/1151, ir  2017/1154. Realiomis 
važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio bandymai taikomi naujų modelių automobiliams 
nuo 2017 m. rugsėjo mėn. ir bus taikomi visiems naujiems automobiliams nuo 2019 m. rugsėjo 
mėn. Siekiant sudaryti sąlygas automobilių gamintojams prisitaikyti, gamintojai gali 2,1 karto 
viršyti išmetamo NOx ribines vertes (80 mg/km, taikoma nuo 2014 m.), t. y. išmesti 168 mg/km 
iki 2019 m. Šis koeficientas sumažinamas iki 1,5 (120 mg/km 2021 m.), o galutinį tikslą 
(80 mg/km) tikimasi pasiekti iki 2023 m. 

62 EAA „Transport fuel prices and taxes indicators“, 2017 m. 

63 Tarptautinė švaraus transporto taryba (ICCT), „European Vehicle Market Statistics - Pocketbook 
2017/18“, ir Eurostatas, „Passenger cars in the EU“. 

64 Biomasė – organinė medžiaga (mediena ir medžio anglis), kuriai degant gali būti gaminama 
energija.  

65 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti direktyvas 
2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL L 140, 2009 6 5, p. 16). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2017-0049+0+DOC+PDF+V0//LT
https://www.bmvi.de/SharedDocs/EN/publications/bericht-untersuchungskommission-volkswagen.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000480.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/vehicle-emissions-testing-programme-conclusions
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/main-anthropogenic-air-pollutant-emissions/assessment-5
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/main-anthropogenic-air-pollutant-emissions/assessment-5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0427&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0646&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1151&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1154&from=LT
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/fuel-prices-and-taxes/assessment-7/download.pdf
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_Pocketbook_2017_Web.pdf
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_Pocketbook_2017_Web.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Passenger_cars_in_the_EU
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kartus66. Mūsų specialiojoje ataskaitoje Nr. 5/2018 dėl atsinaujinančios energijos siekiant 

tvarios kaimo plėtros, nurodėme, kad dėl medienos biomasės deginimo taip pat gali būti 

išmetamas didesnis tam tikrų žalingų oro teršalų kiekis. EAA nustatė panašių problemų67. 

60. Dėl neefektyvių kietojo kuro katilų ar šildytuvų naudojimo oro taršos problema didėja dėl 

vietinio šildymo. ES nustatė standartus, skirtus pagerinti šių įrenginių efektyvumą (Ekologinio 

projektavimo direktyva68 ir jos įgyvendinimo reglamentai), tačiau šie standartai įsigalios tik 

naujiems įrenginiams 2022 m.  

61. Pramoninių išmetamų teršalų direktyva (PITD) yra pagrindinė ES priemonė, 

reglamentuojanti iš pramoninių įrenginių išmetamų oro teršalų kiekį (žr. I priedą). 

Direktyvoje valstybėms narėms leidžiama nustatyti ne tokias griežtas išmetamų teršalų 

kiekio ribines vertes, jei taikant geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB), bus patirtos 

neproporcingai didesnės išlaidos, palyginti su nauda aplinkai. Be to, direktyvoje tai pat 

leidžiamos tam tikros „lankstumo priemonės“ – atleidimas laikytis ribinių verčių, nustatytų 

dideliems kuro deginimo įrenginiams. Pavyzdžiui, 15 valstybių narių69 yra priėmusios 

„pereinamojo laikotarpio nacionalinius planus“, pagal kuriuos didesnės teršalų viršutinės 

ribos leidžiamos iki 2020 m, kai kuriems centralizuoto šildymo įrenginiams speciali išlyga 

taikoma iki 2023 m., kitiems įrenginiams GPGB taikyti nereikia, jei bus ribojama jų veikla ir jie 

bus uždaryti iki 2024 m. 

                                                           
66 Jis padidėjo nuo 1,6 milijardo eurų 2007–2013 m. iki 3,4 milijardo eurų 2014–2020 m. Duomenų 

šaltinis: Europos Komisija.  

67 EAA „Air quality in Europe - 2016 report“ nurodyta, kad su klimatu susijusios politikos gali ne 
visada veikti kartu su oro kokybės politikomis ir kad būstų šildymui naudojant biomasę 
išmetama oro teršalų, kurie gali turėti didelį neigiamą poveikį žmonių sveikatai (p. 22). 

68 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatanti 
ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą 
(OL L 285, 2009 10 31, p. 10). 

69 Bulgarija, Čekija, Airija, Graikija, Ispanija, Kroatija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Portugalija, 
Rumunija, Slovėnija, Slovakija, Suomija ir Jungtinė Karalystė. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_05/SR_Renewable_Energy_LT.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0125&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0125&from=LT
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/list_of_ecodesign_measures.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=EN
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016/at_download/file
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62. ES žemės ūkiui tenka 94 % išmetamo amoniako (NH3) kiekio70. Amoniakas yra KD 

pirmtakas. EAA teigia, kad žemės ūkio išmetamo NH3 kiekis prisideda prie didelių KD 

koncentracijų atvejų, kurie pasitaiko kai kuriuose Europos regionuose, kuriuose pagal AOK 

direktyvą viršijamos KD10 ribinės vertės71. 

63. Nors ES politikomis reglamentuojama žemės ūkio praktika72, pažanga mažinant oro 

teršalus iš žemės ūkio buvo labai lėta73, o nuo 2012 m. išmetamo NH3 kiekis netgi padidėjo74. 

EAA pažymi, kad nepaisant to, kad techniniu ir ekonominiu požiūriu yra perspektyvių 

priemonių, pavyzdžiui, agronominės, gyvulininkystės arba energijos priemonės, jos dar turi 

būti priimtos tokio masto ir intensyvumo, kad būtų galima ženkliai sumažinti išmetamų 

teršalų kiekį75. 

o ES finansavimas yra naudingas, tačiau ne visada kryptingas 

64. Mes tikrinome, kaip programa LIFE, Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) ir 

Sanglaudos fondas (SF) rėmė veiksmus, skirtus gerinti oro kokybę šešiose mūsų aplankytose 

valstybėse narėse. 

                                                           
70 Žr. EAA, „Air quality in Europe - 2017 report“, 2017 m. p. 21. 

71 EAA„Air quality in Europe - 2017 report“, 2017 m., p. 24. 

72 Pavyzdžiui, BŽP, taikant agrarinės aplinkosaugos priemones ir kitas kaimo plėtros fondų 
investicijas; ir Nitratų direktyva (1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/676/EEB dėl 
vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių (OL L 375, 1991 12 31, p. 1), kurioje 
daugiausia dėmesio skiriama azoto poveikiui vandens kokybei, o ne orui. 

73 NH3 kiekis ES nuo 2000–2015 m. sumažėjo tik 7 %. Žr. EAA, „Air quality in Europe - 2017 report“, 
2017 m. p. 21 ir 29. 

74 Audito Rūmų Apžvalginis pranešimas.BŽŪP ateitis, 2018 m., p. 11 

75 EAA„Air quality in Europe - 2017 report“, 2017 m., p. 24–29. 

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
https://ec.europa.eu/agriculture/envir/measures_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0676&from=LT
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_CAP/Briefing_paper_CAP_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_CAP/Briefing_paper_CAP_LT.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
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Programa LIFE 

65. ES remia oro kokybę įgyvendindama  LIFE programą76. Mes peržiūrėjome šešis LIFE 

projektus, susijusius su oro kokybe Vokietijoje, Italijoje ir Lenkijoje77. Vienas jų buvo 

projektas „LIFE Legal Actions - Legal Actions on Clean Air“, kuriuo buvo remiami pilietinės 

visuomenės suinteresuotieji subjektai, kurie galėtų, pavyzdžiui, pradėti teismo bylas, siekiant 

pagerinti oro kokybę78 (žr. 73 dalį). Programos LIFE biudžeto naudojimas siekiant paremti 

civilinį ieškinį valstybės narės lygmeniu yra naujas, ekonomiškai veiksmingas, greitas būdas 

skatinti valstybes nares ir miestus remti oro kokybės politiką. 

66. Nuo 2014 m. programos LIFE integruotais projektais remiamas oro kokybės politikos 

planavimas naudojant kitas turimas ES lėšas. Pavyzdžiui, įgyvendinant vieną integruotą 

projektą buvo remiamas Mažosios Lenkijos OKP įgyvendinimas Lenkijoje. Tai apėmė regiono 

piliečiams skirtą informacinę kampaniją, skirtą didinti informuotumą apie kietojo kuro katilų 

dūmų pavojų (žr. plakatą 10 diagramoje), kuriame sakoma: „dūmai iš jūsų katilo žudo“). 

                                                           
76 Nuo 2014 m. pagal LIFE programą finansuota 17 su oro kokybe susijusių projektų, kurių bendra 

vertė – 38 milijonai eurų. 

77 Bendras šių projektų finansavimas sudarė 41 milijoną eurų (24 milijonai eurų finansuoti ES). 

78 Visų pirma remiantis Clean air handbook, kuris buvo remiamas šio projekto, gairėmis. Sėkmingi 
atvejai buvo remiami šio projekto, pavyzdžiui, Čekijoje ir Jungtinėje Karalystėje.  

http://ec.europa.eu/environment/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5820&docType=pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/projects/ip.htm
https://www.documents.clientearth.org/library/download-info/clean-air-handbook-version-two/
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10 diagrama. Mažojoje Lenkijoje įgyvendinamos programos LIFE visuomenės informavimo plakatas 

 
Šaltinis: Mažosios Lenkijos vaivadija, Lenkija. 

Sanglaudos politikos lėšos 

67. Didžioji ES finansavimo dalis oro kokybei skiriama iš ERPF ir SF. Nors kai kuriais veiksmais 

aiškiai siekiama sumažinti oro taršą, daug kitų tikslų (pavyzdžiui, švarus miesto transportas ar 

energijos vartojimo efektyvumo) taip pat gali būti susiję su oro kokybės gerinimu.  

68. Specialus šiai sričiai skirtas finansavimas79 padidėjo nuo 880 milijonų eurų 2007–2013 m. 

programavimo laikotarpiu iki 1,8 milijardo eurų 2014–2020 m. laikotarpiu, tačiau tai sudarė 

mažiau nei 1 % viso sanglaudos politikos finansavimo. Trys mūsų aplankytos valstybės narės 

naudojo šias lėšas, tačiau tik Lenkijoje atitinkamos sumos ženkliai padidėjo, palyginus 

ankstesnį ir dabartinį programavimo laikotarpius. Čekijoje finansavimas liko stabilus, o 

Bulgarijoje jis labai sumažėjo (žr. 2 lentelę). 

                                                           
79 Specialus intervencinių veiksmų srities kodas (083) yra skirtas oro kokybės gerinimo 

priemonėms (kodas 47 2007–2013 m. laikotarpiu), tačiau kadangi kiekvienas projektas turi 
atskirą kodą, daug projektų, kurie taip pat yra susiję su oro kokybe, gali būti klasifikuojami pagal 
kitą kodą. 

https://bip.malopolska.pl/umwm,m,2392,podzial-organizacyjny-osoby.html
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2 lentelė. Specialus oro kokybei skirtas finansavimas Bulgarijoje, Čekijoje ir Lenkijos dalyse 

(milijonai eurų) 2007–2013 m. 2014–2020 m. Skirtumas 

Bulgarija 120 50 -58 % 

Čekija 446 454 +2 % 

Lenkija(1) 140 368 +163 % 

(1) Sumos iš Infrastruktūros ir aplinkos veiksmų programos ir Regioninės veiksmų 
programos, Mažoji Lenkija. 

Šaltinis: Europos Komisija ir valstybės narės. 

69. Mes nustatėme atvejų, kai valstybės narės šių lėšų neskyrė projektams, kurie buvo skirti 

pagrindiniams šaltiniams ir teršalams, nustatytiems mūsų lankytose oro kokybės zonose (žr. 

4 langelį). Pavyzdžiui, joks projektas neturėjo tikslo mažinti išmetamų teršalų dėl būstų 

šildymo kiekį Sofijoje (pagrindinis KD išmetamo kiekio šaltinis)80.  

70. Mes taip pat nustatėme, kad ES finansuojami projektai nebuvo pakankamai gerai paremti 

valstybių narių planais, siekiant pagerinti oro kokybę. Pavyzdžiui, Krokuvoje įgyvendinant 

katilų pakeitimo schemą, nacionalinės institucijos neribojo neefektyvių katilų ir prastos 

kokybės anglie naudojimo.  

                                                           
80 Sofijoje būstų šildymo intervencinės priemonės vis dar vertinamos ir planuojamos. 
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71. Mes taip pat nustatėme gerų ES finansuotų projektų pavyzdžių, kurie buvo tinkamai 

orientuoti ir tiesiogiai prisidėjo prie vietoje išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kaip nurodyta 

valstybių narių OKP. Pavyzdžiui, seni dyzeliniai autobusai buvo pakeisti suslėgtoms 

gamtinėmis dujomis (SGD) važiuojančiais autobusais, o Ostravoje buvo įgyvendinama katilų 

pakeitimo schemos. Taip pat buvo projektų, skirtų modernizuoti neefektyvias būstų šildymo 

sistemas (Krokuvoje) ir viešąjį transportą (Krokuvoje ir Sofijoje). Iki 2013 m. buvo vykdomi 

projektai, skirti sumažinti pramoninių išmetamų teršalų kiekį Krokuvoje ir Ostravoje 

(pagrindinis KD ir NOX šaltinis)81. 

 
     Finansuota Ostravos pramonės įmonė 
     Šaltinis: Europos Audito Rūmai. 

Piliečių veiksmai tampa vis svarbesni 

72. EAA mano, kad viešoji informacija yra labai svarbus elementas siekiant sumažinti oro 

taršą ir jos neigiamą poveikį82, o PSO pabrėžia, kad skaidrumo didinimas ir platus keitimasis 

kokybiška informacija miestuose suteiks žmonėms dar daugiau galimybių dalyvauti 

produktyviuose sprendimų priėmimo procesuose83. AOK direktyvoje nustatytos įspėjamosios 

                                                           
81 Iki 2013 m. iš ES struktūrinių fondų galėjo būti remiamas pramonės įrenginių išmetamų žalingų 

oro teršalų (NOX, SOX ir KD), įtrauktų į ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, 
mažinimas. Čekija pasinaudojo šia galimybe. Dabartiniu programavimo laikotarpiu daugiau 
neįmanoma, kad pagal šiuos projektus taip pat būtų mažinamas išmetamo CO2 kiekis.  

82 EAA „Cleaner air benefits human health and climate change“, 2017 m. 

83 PSO, „Global Report on Urban Health“, 2016 m., p. 206. 

https://www.eea.europa.eu/lt/articles/svaresnis-oras-2013-nauda-zmoniu
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204715/1/9789241565271_lt.pdf?ua=1
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ribos SO2, NO2 ir O3 atveju, tačiau nenustatytos KD84 atveju, ir reikalaujama, kad valstybės 

narės teiktų išsamią informaciją visuomenei85. Taigi piliečiai gali atlikti svarbų vaidmenį 

stebint, kaip valstybės narės įgyvendina AOK direktyvą, visų pirma tais atvejais, kai rezultatai 

yra susiję su sudėtingais politiniais sprendimais. Vietos veiksmai yra svarbūs, bet yra būtinas 

visuomenės informuotumas – tik tada, kai piliečiai yra gerai informuoti, jie gali būti įtraukti į 

politiką, imtis veiksmų ir, prireikus, pakeisti savo elgesį. 

73. Padidėjusią piliečių veiksmų svarbą atspindi pastarojo meto teismo bylos, kurias piliečiai 

ir NVO pateikė prieš savo nacionalines institucijas. Čekijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje 

ir JK nacionaliniai teismai priėmė sprendimą dėl piliečių teisės į švarų orą ir pareikalavo 

atitinkamų valstybių narių imtis papildomų veiksmų kovojant su oro tarša. 

tačiau Direktyva nėra aiškiai ginamos visuomenės teisės kreiptis į teismą 

74. Teisė kreiptis į teismą, teisė gauti informaciją apie aplinką ir visuomenės dalyvavimas 

priimant sprendimus aplinkos klausimais yra patvirtinti Orhuso konvencijos, prie kurios yra 

prisijungusios ES ir jos 28 valstybės narės86. Mes nustatėme, kad kitose aplinkos direktyvose 

yra pateiktos aiškios nuostatos, kurios piliečiams užtikrina teises kreiptis į teismą, tačiau AOK 

direktyvoje jų nėra87. 

                                                           
84 AOK direktyvos 19 straipsnis ir XII priedas. 

85 AOK direktyvos 26 straipsnis. 

86 ES Orhuso konvenciją patvirtino 2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimu 2005/370/EB dėl 
Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės 
kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 124, 
2005 5 17, p. 1) ir perkėlė nuostatas dėl galimybės susipažinti su informacija apie aplinką 
2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės 
galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinančia Tarybos direktyvą 90/313/EEB 
(OL L 41, 2003 2 14, p. 26) ES valstybėms narėms ir 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 1367/2006 (OL L 264, 2006 9 25, p. 13) dėl teisės gauti informaciją, 
visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos 
klausimais nuostatų taikymo ES institucijoms ir organams. 

87 Dėl aiškesnių teisių kreiptis į teismą, žr. PITD 25 straipsnį arba 2011 m. gruodžio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio 
aplinkai vertinimo (OL L 26, 2012 1 28, p. 1). Mes taip pat nustatėme, kad piliečių teisės 
dalyvauti priimant su aplinka susijusius sprendimus AOK direktyvoje nebuvo taip aiškiai 
nurodytos kaip kitose direktyvose (žr. 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, 

https://www.informea.org/en/node/283/text
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0050&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0050&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0370&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0004&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1367&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0092&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=LT
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75. Nacionaliniai teisės aktai labai skiriasi ir pilietinės visuomenės organizacijos nustatė 

kliūčių piliečiams, siekiantiems pasinaudoti teise kreiptis į teismą kai kuriose valstybėse 

narėse. 

o informacija apie oro kokybę kartais nėra aiški 

76. Mes šešiuose aplankytuose miestuose patikrinome, ar valdžios institucijos piliečiams 

pateikia informaciją internetu. Šiuo tikslu mes išnagrinėjome oro kokybės indeksus, 

informaciją apie oro taršos poveikį sveikatai, duomenų apie oro kokybę prieinamumą 

realiuoju laiku ir kitas priemones. 

77. Oro kokybės indeksai yra priemonės, galinčios suteikti piliečiams suprantamą 

informaciją. Penki iš šešių mūsų aplankytų miestų naudoja šiuos indeksus. Mes nustatėme, 

kad valstybės narės, regionai ir miestai oro kokybės indeksus nustato skirtingai, todėl tos 

pačios oro kokybės vertinimai yra skirtingi (žr., pavyzdžiui, 3 lentelę). Oro taršos žala žmonių 

sveikatai yra visur ta pati, tos pačios oro kokybės skirtingas klasifikavimas turi neigiamą 

poveikį teikiamos informacijos patikimumui. 

3 lentelė. Oro kokybės indeksai atsižvelgiant į KD10 (2018 m. kovo mėn.) 

 
Šaltinis: EAA ir miestų interneto svetainės. 

78. Kadangi valstybės narės nėra susitarusius dėl bendro indekso, EAA, bendradarbiaudama 

su Europos Komisija, neseniai pradėjo taikyti visai ES teritorijai skirtą indeksą (žr. toliau 

pateiktą 11 diagramą). Remdamiesi EAA indeksu, piliečiai gali palyginti oro kokybę Europoje 

                                                           
p. 3) 31 straipsnį arba 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 
91/157/EEB panaikinimo 19 straipsnį (OL L 266, 2006 9 26, p. 1). 

Indeksas pagal KD 
valandinę (dienos) 
vertę 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 180 200+
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geras patenkinamas pakankamas blogas

labai geras geras vidutiniškas blogas
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geras
pakankamai 

geras blogas labai blogas siaubingas
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140
geras patenkinamas vidutiniškas blogas labai blogas

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0066&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0066&from=LT
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realiuoju laiku. Tai nėra tas pats, kas vertinti atitiktį ES standartams (tam reikia daugiau 

duomenų). 

11 diagrama. EAA oro kokybės indeksas 2018 m. kovo 20 d. 

 
 Šaltinis: EAA. 

79. AOK direktyvoje reikalaujama, kad valstybės narės informuotų visuomenę apie galimą 

oro taršos poveikį sveikatai. Valdžios institucijų pateikta elektroninė informacija apie oro 

taršos poveikį sveikatai ir priemones, kurių piliečiai gali imtis siekdami sumažinti riziką, 

kartais buvo ribota ir ją buvo sunku rasti. Ši problema ypač opi dar ir dėl to, kad pagal ES 

standartus nepakankamai įvertinama su prasta oro kokybe susijusi rizika (žr. 19–27 dalis).  

Oro kokybė
Gera

Oro kokybė
Gera

Patenkinama

Vidutiniška
Bloga

Labai bloga

Nėra duomenų

Europos oro kokybės indeksas

Naudojami 
sutartiniai 
ženklai

http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index
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80. Valstybės narės privalo realiuoju laiku Komisijai pranešti duomenis apie oro kokybę88. 

Mūsų audito metu tai darė dvidešimt penkios valstybės narės89. Iš šešių mūsų aplankytų 

miestų, keturi miestai savo interneto svetainėse turėjo duomenis realiuoju laiku90. Šie 

miestai naudojo įvairias priemones, skirtas informuoti visuomenę. 4 lentelėje pateikiami keli 

gerosios praktikos, kurią jie naudojo siekdami informuoti piliečius, pavyzdžiai. 

4 lentelė. Geroji piliečių informavimo praktika 

Erdviniai žemėlapiai naudojant modeliavimą Briuselis, Milanas, Ostrava 

Pranešimas taršos piko metu (sms žinute, el. paštu ir 
pan.) 

Briuselis, Krokuva, Ostrava 

Išmaniųjų telefonų programėlės Ostrava, Krokuva 

Monitoriai viešosiose vietose (gatvėse, metro) Krokuva, Sofija 

Atsisiunčiami duomenys analizei Briuselis, Štutgartas, Milanas, 
Krokuva 

Išankstinio įspėjimo apie KD sistema, pagrįsta orų 
prognozėmis 

Štutgartas 

81. Nors daugelis mūsų aplankytų miestų turėjo oro kokybės duomenis realiuoju laiku, o kai 

kurie jų buvo priėmę kitas gerąsias praktikas, mes padarėme išvadą, kad viešoji informacija 

nebuvo tokia aiški ar naudinga kaip informacija, kurią buvo pateikę kiti Europos miestai91.  

                                                           
88 Šie duomenys techniniu požiūriu yra „atnaujinti duomenys“. Jie automatiškai teikiami EAA labai 

trumpais laiko intervalais (paprastai kas valandą). 2011 m. gruodžio 12 d. Komisijos 
įgyvendinimo sprendimo 2011/850/ES, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvų 2004/107/EB ir 2008/50/EB įgyvendinimo taisyklės, susijusios su keitimusi aplinkos 
oro kokybės informacija ir aplinkos oro kokybės ataskaitų teikimu (O L 335, 2011 12 17, p. 86), 
5 straipsnyje reikalaujama, kad valstybės narės teiktų atnaujintus duomenis. 

89 Rumunija, Graikija ir iš dalies Italija nepranešė atnaujintų duomenų. Europos oro kokybės 
portale 2018 m. birželio 27 d. nebuvo duomenų apie KD Danijoje, Airijoje, Kipre, Latvijoje ir 
Maltoje.  

90 Tuo metu, kai atlikome analizę, Sofija duomenų neturėjo, o Milanas rodė kiekvienos stoties 
praeitos dienos vidurkius.  

91 Pavyzdžiui, Paryžius (Airparif) ar Londonas (London Air). Pavyzdžiui, Airparif interneto svetainėje 
pateikiama centralizuota ir patogi naudoti informacija apie oro kokybę; joje realiuoju laiku 
pateikiami erdviniai žemėlapiai, kitos dienos prognozės, suteikiama prieiga prie automatinių 
pranešimų ir telefono programėlių. Airparif sukūrė programėlę, kuria galima apskaičiuoti poveikį 
konkrečioje vietoje ir optimizuoti maršrutus siekiant išvengti labiausiai užterštų teritorijų. 
Svetainėje taip pat yra specialus sveikatos skirsnis, kuriame naudojamos grafinės ir vaizdinės 
priemonės, aprašomas trumpalaikis ir ilgalaikis oro taršos poveikis sveikatai, pateikiama 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0850&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0850&from=LT
https://tableau.discomap.eea.europa.eu/t/Aironline/views/Up-to-dateairqualitydata/UpToDateAirQualityData?:embed=y&:showShareOptions=true&:display_count=no&:showVizHome=no
https://tableau.discomap.eea.europa.eu/t/Aironline/views/Up-to-dateairqualitydata/UpToDateAirQualityData?:embed=y&:showShareOptions=true&:display_count=no&:showVizHome=no
http://www.airparif.fr/
https://www.londonair.org.uk/LondonAir/Default.aspx


 45 

 

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

82. Pasaulio sveikatos organizacijos manymu, didžiausia rizika aplinkai ir sveikatai ES kyla dėl 

oro taršos. EAA nuomone, nuo jos kasmet pirma laiko miršta apie 400 000 žmonių, o 

didžiausias pavojus kyla žmonėms miestų teritorijose. Kietosios dalelės, azoto dioksidas, 

sieros dioksidas ir pažemio ozonas yra žalingiausi oro teršalai. 2008 m. Aplinkos oro kokybės 

(AOK) direktyva yra kertinis ES švaraus oro politikos akmuo. Joje nustatytos teršalų 

koncentracijos ore, kuriuo mes kvėpuojame, ribos. 

83. Mes padarėme išvadą, kad ES veiksmai, skirti apsaugoti žmonių sveikatą nuo oro taršos, 

neturėjo numatyto poveikio. Svarbios žmogiškosios ir ekonominės išlaidos vis dar 

neatsispindėjo vykdant atitinkamus veiksmus visoje ES. 

84. Nors oro kokybė pagerėjo sumažinus išmetamų teršalų kiekį, dėl oro taršos piliečių 

sveikatai vis dar iškyla didelė rizika. Kai kurie ES oro kokybės standartai yra silpnesni, 

palyginti su įrodymais apie oro taršos poveikį sveikatai. Valstybės narės dažnai nesilaiko šių 

standartų, ir jos nesiėmė pakankamai veiksmingų veiksmų siekdamos pagerinti oro kokybę. 

Komisijos stebėjimas ir vėliau vykdymo užtikrinimas nepadėjo veiksmingai pakeisti padėties. 

Mes nustatėme, kad kai kuriose ES politikose dar nepakankamai gerai atsispindi oro 

kokybės gerinimo svarba, nors ES finansavimu teikiama naudinga parama. Kaip matyti pagal 

sėkmingus teisminius veiksmus keliose valstybėse narėse, piliečiai gali atlikti svarbų vaidmenį 

stebėdami, kaip valstybės narės įgyvendina AOK direktyvą, o visuomenės sąmoningumas ir 

informuotumas didėja. Toliau pateiktose dalyse išsamiau aprašomos mūsų pagrindinės 

išvados ir pateikiamos atitinkamos rekomendacijos. 

85. AOK direktyva grindžiama oro kokybės standartais, kuriems šiuo metu yra 15–20 metų. 

Kai kurie šių standartų yra daug silpnesni nei Pasaulio sveikatos organizacijos gairės. Be to, 

remiantis standartais, dažnai gali būti viršijamos ribinės vertės ir jie neapima jokio 

trumpalaikio su KD2,5, kuris yra labai žalingas oro teršalas, susijusio standarto (žr. 1 lentelę ir 

18–26 dalis). ES sveikatos priežiūros specialistai remia griežtesnius standartus (žr. 27 dalį). 

                                                           
informacija apie gyventojus, kuriems iškyla rizika, statistiniai duomenys apie ankstyvos mirties 
atvejų, susijusių su oro tarša, skaičių ir nuoroda į PSO gaires. 
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Nustatant silpnus standartus, nesukuriama tinkama sistema, skirta apsaugoti žmonių 

sveikatą. Tai reiškia, kad kai kurios vietovės, kuriose oro kokybė yra prasta, atitinka ES teisę. 

86. Nors padėtis gerėja, dauguma valstybių narių vis dar nesilaiko ES oro kokybės standartų 

(28 ir 29 dalys).  

87. Oro kokybės matavimo srityje mes nustatėme, kad buvo nepakankamai užtikrinama, kad 

valstybės narės oro kokybę matuotų tinkamose vietose. Dėl netikslių Direktyvos kriterijų 

valstybės narės nebūtinai privalėjo matuoti koncentraciją prie pagrindinių miestų kelių arba 

didžiųjų pramoninių teritorijų (žr. 32–34 dalis), kurie vis dar yra didžiausi oro taršos šaltiniai. 

Mes atkreipiame dėmesį į tai, kad terminas, iki kurio valstybės narės turi pateikti duomenis 

Komisijai, kaip nustatyta AOK direktyvoje, yra ne toks griežtas kaip ankstesnėse direktyvose 

(35 dalis). 

88. Mes nustatėme, kad valstybės narės nepakankamai ėmėsi veiksmingų veiksmų, skirtų 

kuo greičiau pagerinti oro kokybę. Apskritai, valstybių narių oro kokybės planų kokybė buvo 

nepakankama ir jie apėmė menkai orientuotas priemones. Jie dažnai buvo netinkamai 

valdomi (pavyzdžiui, trūko nacionalinių ir vietos institucijų koordinavimo), nebuvo įvertintos 

jų sąnaudos ar jie nebuvo finansuojami ir juose nebuvo pateikta informacijos apie tikrąjį su 

oro kokybe susijusių taikytų priemonių poveikį. Pagal AOK direktyvą valstybės narės nėra 

įpareigotos pranešti Komisijai apie savo planų rezultatus. Nepakankama pažanga gerinant 

oro kokybę rodo, kad būtini veiksmingesni veiksmai (žr. 36–47 dalis). 

89. Komisija susiduria su valstybių narių veiksmingumo stebėjimo sunkumais. Valstybės 

narės neprivalo pranešti apie oro kokybės planų įgyvendinimą. Kai kurias Direktyvos 

nuostatas yra sunku patikrinti, o Komisija gauna šimtus oro kokybės planų ir turi peržiūrėti 

labai daug duomenų. Mes nustatėme, kad Komisija apskundė valstybes nares Europos 

Teisingumo Teismui, kai manė, kad jos rimtai pažeidžia direktyvą (žr. 48–50 dalis). Tačiau šios 

reikalavimų vykdymo užtikrinimo priemonės vykdomos ilgai ir iki šiol, nors buvo priimti keli 

palankūs sprendimai (51–54 dalys), ir toliau dažnai nesilaikoma oro kokybės ribinių verčių. 

1 rekomendacija. Veiksmingesni Komisijos veiksmai 

Kad būtų imtasi veiksmingesnių veiksmų, skirtų pagerinti oro kokybę, Komisija turėtų: 
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a) dalintis geriausia valstybių narių, kurios savo oro kokybės planuose sėkmingai atspindėjo AOK 

direktyvos reikalavimus, praktika, įskaitant klausimus, pavyzdžiui, susijusius su stebėjimui skirta 

informacija; tikslinėmis, biudžete numatytomis ir trumpalaikėmis priemonėmis, skirtomis pagerinti 

oro kokybę; ir planuojamu viršijamų lygių sumažinimu tam tikrose vietose. 

b) aktyviai valdyti kiekvieno pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapą, kad būtų sutrumpintas bylų 

nagrinėjimo arba jų perdavimo Europos Teisingumo Teismui terminas. 

c) padėti valstybėms narėms, kurios yra labiausiai paveiktos ES vidaus tarpvalstybinės oro taršos, 

bendradarbiaujant ir bendroje veikloje, taip pat įtraukiant atitinkamas priemones į jų oro kokybės 

planus. 

Tikslinė įgyvendinimo data: 2020 m. 

90. Atsižvelgiant į mūsų išvadas dėl oro kokybės standartų, valstybių narių veiksmų, skirtų 

gerinti oro kokybę, tolesnio stebėjimo ir reikalavimų vykdymo užtikrinimo, visuomenės 

sąmoningumo ir informuotumo didinimo (žr. toliau), mes rekomenduojame Komisijai 

apsvarstyti galimybę parengti plataus užmojo atnaujintą Aplinkos oro kokybės direktyvą, kuri 

tebėra svarbi priemonė užtikrinti, kad mūsų oras būtų švaresnis. 

2 rekomendacija. Plataus užmojo AOK direktyvos atnaujinimas  

Komisija, rengdama pasiūlymą teisės aktų leidėjui, turėtų atsižvelgti į šiuos klausimus: 

a) apsvarstyti galimybę atnaujinti ES ribines ir tikslines vertes (KD, SO2 ir O3 atveju), atsižvelgiant į 

naujausias Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas; sumažinti kartų, kai koncentracija gali 

viršyti standartus, skaičių (KD, NO2, SO2 ir O3 atveju); ir nustatyti trumpalaikes ribines vertes KD2,5 

atveju ir įspėjamąsias ribas KD atveju. 

b) patobulinti oro kokybės planus, visų pirma užtikrinant, kad jie būtų orientuoti į rezultatus; 

kasmet reikalauti pranešti apie jų įgyvendinimą; ir prireikus juos atnaujinti. Oro kokybės planų skaičių 

pagal oro kokybės zonas turėtų būti ribotas. 

c) patikslinti reikalavimus nustatant pramonės ir eismo matavimo stočių vietą, kad būtų galima 

geriau įvertinti didžiausią oro taršos poveikį gyventojams; nustatyti minimalų kiekvieno tipo 

matavimo stočių skaičių (eismo, pramonės ar foninio lygio).  
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d) galimybę Komisijai reikalauti įrengti papildomus stebėjimo punktus, jei ji mano, kad yra būtina 

geriau išmatuoti oro taršą. 

e) paankstinant datą (šiuo metu tai yra n + 1 metų rugsėjo 30 d.) bent iki n + 1 metų birželio 30 d. 

pranešti patvirtintus duomenis ir aiškiai reikalauti valstybių narių teikti naujausius duomenis (tikruoju 

laiku). 

f) parengti aiškias nuostatas, kuriomis būtų užtikrinamos piliečių teisės kreiptis į teismą. 

Tikslinė įgyvendinimo data: 2022 m. 

91. Daugelis ES politikų turi įtakos oro kokybei. Atsižvelgiant į dideles su oro tarša susijusias 

žmogiškąsias ir ekonomines sąnaudas, mes manome, kad kai kuriose ES politikose vis dar 

nepakankamai gerai atsispindi šios problemos reikšmė. Pavyzdžiui, kovos su klimato kaita ir 

energetikos, transporto, pramonės, žemės ūkio politikose yra elementų, kurie gali būti žalingi 

švariam orui (žr. 55–63 dalis).  

92. Mažiau nei 1 % ES sanglaudos politikos finansavimo yra tiesiogiai skiriama oro kokybės 

gerinimo priemonėms. Tačiau kiti sanglaudos politikos veiksmai gali netiesiogiai būti 

naudingi oro kokybei. Mes nustatėme, kad ES finansuojami projektai nebuvo pakankamai 

gerai pritaikyti ir paremti valstybių narių planais, siekiant pagerinti oro kokybę, tačiau mes 

taip pat nustatėme keletą gerų pavyzdžių. Mūsų nuomone, programos LIFE projektai padėjo 

piliečiams imtis veiksmų, kuriais siekiama pagerinti oro kokybę valstybėse narėse ir geriau 

pritaikyti ES finansuojamus veiksmus (64–71 dalys).  

3 rekomendacija. Prioriteto skyrimas ir geresnis oro kokybės klausimo integravimas į ES politikas 

Siekiant geriau integruoti oro kokybę į ES politikas, Komisija turėtų įvertinti:  

a) kitas ES politikas, kuriose yra elementų, kurie gali būti žalingi švariam orui, ir imtis veiksmų, 

siekiant geriau suderinti šias politikas su oro kokybės tikslu. 

b) faktišką oro kokybė tikslų rėmimui skirto atitinkamo ES finansavimo naudojimą kovojant su oro 

tarša, ypač KD, NOX ir SOXatveju. 

Tikslinė įgyvendinimo data: 2022 m. 
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93. Visuomenės sąmoningumo ir informuotumo didinimui tenka svarbus vaidmuo 

sprendžiant oro taršos klausimą. Neseniai piliečiai pradėjo aktyviai dalyvauti sprendžiant oro 

kokybės klausimus, o kelių valstybių narių nacionaliniai teismai apgynė piliečių teisę į švarų 

orą (72 ir 73 dalys). Mes nustatėme, kad, palyginti su kitomis aplinkos direktyvomis, AOK 

direktyvoje nėra specialių nuostatų, užtikrinančių piliečių teises kreiptis į teismą (žr. 74 dalį). 

Taip pat nustatėme, kad piliečiams pateikiama informacija apie oro kokybę kartais buvo 

neaiški (žr. 76–81 dalis). 

4 rekomendacija. Visuomenės sąmoningumo ir informuotumo didinimas 

Siekdama pagerinti piliečiams skirtos informacijos kokybę, Komisija turėtų: 

a) nustatyti ir apibendrinti, pasitelkiant sveikatos priežiūros specialistų pagalbą, svarbiausią 

informaciją, kad Komisija ir valstybių narių institucijos ją galėtų pateikti piliečiams (įskaitant poveikį 

sveikatai ir elgsenos rekomendacijas). 

b) remti valstybes nares pritaikant geriausios praktikos pavyzdžius, susijusius su komunikacija ir 

piliečių dalyvavimu sprendžiant su oro kokybe susijusius klausimus. 

c) kasmet skelbti oro kokybės zonų su geriausia ir blogiausia pažanga klasifikavimą ir dalintis 

geriausia praktika, taikoma sėkmingiausiose vietovėse. 

d) sukurti internetinę priemonę, kad piliečiai galėtų pranešti apie oro kokybės pažeidimus ir teikti 

grįžtamąją informaciją Komisijai klausimais, susijusiais su valstybių narių veiksmais dėl oro kokybės. 

e) remti valstybes nares kuriant patogias naudoti priemones, kad plačioji visuomenė galėtų naudoti 

informacija apie oro kokybę ir stebėjimą (pavyzdžiui, išmaniųjų telefonų programėles ir (arba) 

socialinėms informavimo priemonėms skirtus puslapius). 

f) kartu su valstybėmis narėmis siekti susitarti dėl suderintų oro kokybės indeksų. 

Tikslinė įgyvendinimo data: 2022 m. 
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Šią ataskaitą priėmė I kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Nikolaos A. Milionis, 
2018 m. liepos 11 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje. 
 

Audito Rūmų vardu 
 
 
 
 

Pirmininkas 
Klaus-Heiner LEHNE 
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I PRIEDAS 
 

I priedas. Pagrindinės direktyvos, nustatančios teršalų išmetimo šaltinių ribas 

Labiausiai su išmetamų oro teršalų kiekiais susijęs ES teisės aktas dėl išmetamų teršalų šaltinių yra 

Išmetamų teršalų kiekio nacionalinių ribų direktyva (ITKNR direktyva), skirta bendram išmetamų 

teršalų kiekio sumažinimui, Pramoninių išmetamų teršalų direktyva (PITD) ir Direktyva dėl vidutinio 

dydžio kurą deginančių įrenginių, kurios skirtos pramonės šaltiniams; Reglamentas dėl Euro 5 ir Euro 

6 transporto priemonių išmetamų teršalų ir kitos transporto direktyvos92; Ekologinio projektavimo 

direktyva ir jos įgyvendinimo reglamentai, skirti namų šildymui ir vėsinimui. 

ITKNR direktyva 

Jei AOK direktyvoje nustatytos bendros taršos ribos tam tikrose vietose, ITKNR direktyvoje kalbama 

apie išmetamų teršalų kiekį nacionaliniu lygmeniu. Joje reikalaujama, kad kiekviena valstybė narė 

įsipareigotų mažinti savo išmetamų SO2, NOX, NMLOJ, NH3 ir KD2,5 kiekį (bet nėra aiškiai nurodyta dėl 

KD10 kiekio) 2020 m., 2030 m. ir vėliau. 

Direktyva, kuri buvo priimta 2001 m. ir peržiūrėta 2016 m., atspindi tarptautinės oro taršos mažinimo 

įsipareigojimus, kuriuos prisiėmė ES ir jos valstybės narės Jungtinių Tautų Europos ekonomikos 

komisijoje (JT EEK)93. ES ir jos 28 valstybės narės šiai JT komisijai pateikia išmetamų teršalų aprašus. 

2010 m., 2001 m. ITKNR direktyvoje nustatytą tikslinę datą, 12 valstybių narių nesilaikė bent vieno iš 

jų viršutinės ribos tikslų. 

                                                           
92 Visų pirma Reglamentai (EB) Nr. 715/2007 (2007 m. birželio 20 d.), (EB) Nr. 692/2018 (2008 m. 

liepos 18 d.) ir  (ES) 2016/427 (2016 m. kovo 10 d.); ir 2007 m. rugsėjo 5 d. ir 
Direktyva 2007/46/EB. Taip pat Reglamentai (EB) Nr. 595/2009 (2009 m. birželio 18 d.) ir (ES) 
Nr. 582/2011 (2011 m. gegužės 25 d.) dėl sunkiųjų transporto priemonių. 

93 Šie įsipareigojimai prisiimti pagal Geteborgo protokolą, kuris yra Tolimų tarpvalstybinių oro 
teršalų pernašų konvencijos dalis. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2284&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2193&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2193&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0125&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0125&from=LT
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/list_of_ecodesign_measures.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0715&from=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0692&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0427&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0046&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0595&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0582&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0582&from=LT
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/envlrtapwelcome/guidance-documents-and-other-methodological-materials/gothenburg-protocol.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/welcome.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/welcome.html
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PITD94ir Direktyva dėl vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių95 

Šiomis direktyvomis siekiama užtikrinti aukšto lygio žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą visoje ES 

mažinant žalingų išmetamų pramoninių teršalų kiekį. Jose nustatytos privalomos ribinės vertės NOx, 

SO2 ir dulkių (kurios apima KD) kiekiui96.  

Pagal Pramoninių išmetamų teršalų direktyvas maždaug 50 000 pramoninių įrenginių turi gauti ES 

valstybių narių nacionalinių institucijų leidimą vykdyti veiklą ir taikyti geriausius prieinamus gamybos 

būdus (GPGB). 

PITD taikoma didelėms pramonės įmonėms įvairiuose sektoriuose: energetikos pramonės, metalų 

gamybos ir perdirbimo, naudingųjų iškasenų pramonės, chemijos pramonės, atliekų tvarkymo ir 

kituose. Joje pateikiamos konkrečios nuostatos dėl kuro deginimo įrenginiuose, kurių bendra 

nominalioji šiluminė galia yra lygi arba didesnė nei 50 megavatų (MW), tai taikoma apie 35 000 

įrenginių, iš kurių 370 yra labai dideli veiklą ES vykdantys biomasės ir kietojo kuro įrenginiai, kurių 

šiluminė galia yra didesnė nei 300 MW.  

2017 m. liepos mėn. Komisija priėmė įgyvendinimo sprendimą, paremtą nauju informaciniu 

dokumentu, kuriame atnaujinami didelių kuro deginimo įrenginių GPGB97. Iki 2021 m. leidimai šiems 

įrenginiams turi būti atnaujinti pagal GPGB išvadas ir susijusius teršalų išmetimo lygius. 

Direktyva dėl vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių taikoma, išskyrus kelias išimtis, kuro 

deginimo įrenginiams, kurių vardinė šiluminė galia yra lygi arba didesnė nei 1 MW ir mažesnė nei 

50 MW, nepriklausomai nuo naudojamo kuro rūšies. 

                                                           
94 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių 

išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (Nauja redakcija) (OL L 212, 
2017 8 17, p. 1). 

95 Direktyva (ES) 2015/2193. 

96 Tai ypač svarbu anglimis kūrenamų įrenginių atveju, kadangi jie išmeta apie 52 % SO2, 40 % NO2 
ir 37 % KD pramoninių teršalų kiekio (Šaltinis: AirClim, ClientEarth ir EAB ataskaita „Clearing the 
Air“, 2017 m., p. 31.) 

97 2017 m. liepos 31 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1442, kuriame pagal 
Direktyvą 2010/75/ES pateikiamos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl 
didelių kurą deginančių įrenginių. 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/LCP/JRC107769_LCP_bref2017.pdf
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/LCP/JRC107769_LCP_bref2017.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2193&from=LT
http://eeb.org/publications/62/air-quality/1078/clearing-the-air-a-critical-guide-to-the-new-nec-directive.pdf
http://eeb.org/publications/62/air-quality/1078/clearing-the-air-a-critical-guide-to-the-new-nec-directive.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1442&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=LT
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II PRIEDAS 
Didžiausios koncentracijos vertės šešiose oro kokybės zonose (Duomenys 2017 m. gruodžio 13 d.)98 

 

                                                           
98 Šaltinis: Europos oro kokybės portalas. 

OK zona: Briuselis Krokuva Milanas Ostrava Sofija Štutgartas OK zona: Briuselis Krokuva Milanas Ostrava Sofija Štutgartas
2009 51,57 70,02 80,55 46,96 57,51 111,91 2009 23,64 39,24 34,40 38,84 23,84 25,62
2010 53,75 70,36 73,36 50,90 48,52 99,92 2010 22,44 61,13 33,38 50,21 31,14 27,29
2011 49,97 73,07 79,42 46,41 51,76 97,33 2011 25,05 54,98 39,01 41,45 44,64 23,94
2012 48,13 71,45 67,34 43,10 45,33 91,27 2012 22,76 46,20 34,00 42,22 28,00 20,74
2013 62,62 68,00 57,48 41,43 39,30 89,03 2013 20,38 43,48 30,99 35,76 30,46 20,77
2014 47,38 61,50 59,34 39,18 31,92 88,60 2014 16,99 45,02 26,19 36,18 28,71 17,67
2015 45,17 63,13 75,27 39,95 32,69 87,23 2015 16,28 43,85 31,90 33,04 24,57 17,50
2016 47,72 59,28 67,00 39,07 33,15 81,60 2016 17,20 37,88 28,53 31,63 22,14 17,80

OK zona: Briuselis Krokuva Milanas Ostrava Sofija Štutgartas OK zona: Briuselis Krokuva Milanas Ostrava Sofija Štutgartas
2009 66 168 116 135 161 112 2009 36,50 60,34 46,81 53,11 65,44 45,16
2010 49 148 90 159 134 104 2010 32,90 65,95 40,72 66,00 53,84 44,07
2011 88 204 132 123 134 89 2011 39,40 76,63 50,22 52,54 70,48 39,76
2012 57 132 111 110 108 80 2012 34,30 65,85 46,11 56,27 53,89 37,56
2013 58 158 100 102 109 91 2013 33,50 59,67 42,40 47,00 52,43 40,07
2014 33 188 88 116 104 64 2014 31,99 63,90 37,06 48,04 52,96 37,52
2015 19 200 102 84 72 72 2015 27,20 67,81 41,58 41,57 41,78 37,08
2016 15 164 73 80 71 63 2016 24,69 56,67 38,12 39,71 40,00 37,56

NO2

metinis vidurkis (daugiausiai 40µg/m3)

KD2,5

metinis vidurkis (daugiausiai 25µg/m3)

KD10

dienų skaičius, kai viršijama 50 μg/m3 (daugiausiai 35)

KD10

metinis vidurkis (daugiausiai 40µg/m3)

http://eeadmz1-cws-wp-air.azurewebsites.net/products/data-viewers/statistical-viewer-public/
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III PRIEDAS 

Pažeidimų nagrinėjimo procedūros, susijusios su aplinkos oro kokybės direktyva 2018 m. 
balandžio mėn. 

 
ES valstybė narė  Pažeidimo nagrinėjimo procedūros būklė 

KD10 NO2 SO2 Stebėjimas 
Belgija ETT 

(sustabdyta) 
OP - - 

Bulgarija SPR - PN 
 

Čekija PN OP - - 
Danija - OP - - 
Vokietija PN PN - - 
Estija - - - - 
Airija - - - - 
Graikija PN - - - 
Ispanija PN PN - - 
Prancūzija PN PN - - 
Kroatija - - - - 
Italija PN PN - - 
Kipras - - - - 
Latvija PN - - - 
Lietuva - - - - 
Liuksemburgas - OP - - 
Vengrija PN OP - - 
Malta - - - - 
Nyderlandai - - - - 
Austrija - OP - - 
Lenkija SPR OP - - 
Portugalija PN OP - - 
Rumunija PN - - OP 
Slovėnija OP - - - 
Slovakija PN - - OP 
Suomija - - - - 
Švedija PN - - - 
Jungtinė Karalystė - PN - - 

 
Sutartiniai ženklai:  

OP = Išsiųstas oficialus pranešimas 
PN = Išsiųsta pagrįsta nuomonė 
ETT = Byla perduota ETT 
SPR = ETT byloje priėmė sprendimą 
 

Pažeidimų nagrinėjimo procedūros prasideda, kai Komisija valstybei narei pateikia oficialų pranešimą 
(OP), kuriame apibrėžiama bylos taikymo sritis. Jei Komisija nemano, kad valstybės narės argumentai 
yra pagrįsti ir įtikinantys, ji siunčia kitą raštą (pagrįstą nuomonę (PN). Tai yra paskutinis etapas prieš 
perduodant bylą Europos Teisingumo Teismui. 
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KOMISIJOS ATSAKYMAI Į EUROPOS AUDITO RŪMŲ SPECIALIOSIOS 

ATASKAITOS 

„ORO TARŠA. MŪSŲ SVEIKATA VIS DAR NEPAKANKAMAI APSAUGOTA“ 

PASTABAS 

SANTRAUKA 

I. Europos aplinkos agentūros (EAA) vertinimu (2014 m.), Europos Sąjungoje su smulkių kietųjų 

dalelių (KD2,5) poveikiu sietina 399 000, su azoto dioksido (NO2) poveikiu – 75 000, o su pažemio 

ozono (O3) poveikiu – 13 600 ankstyvų mirčių. Nors šie skaičiai yra iš dalies sutampantys 

(pvz., kadangi NO2 yra KD2,5 pirmtakas) ir jų negalima paprasčiausiai sudėti, jie iš tiesų reiškia, kad 

ES kiekvienais metais dėl oro taršos per anksti miršta daugiau kaip 400 000 žmonių. 

II. Per praėjusius dešimtmečius gauta pranešimų ir apie sumažintus išmetamus oro teršalų kiekius, 

ir apie sumažėjusią teršalų koncentraciją ore, tačiau ši koncentracija sumažinta nepakankamai, kad 

būtų užtikrinta, jog visoje Europos Sąjungoje būtų laikomasi ES oro kokybės standartų. 

IV. Nors iš tiesų ne visi Aplinkos oro kokybės direktyvos tikslai yra visiškai pasiekti, taikant šią 

direktyvą labai pagerinta oro kokybė visoje ES. Žinoma, neneigiama, kad šios direktyvos 

įgyvendinimas turi tam tikrų trūkumų ir kad taršos lygiai nemažai viršijami iki šiol. Tačiau yra 

pavyzdžių, kai oro kokybė labai pagerėjo arba oro kokybės stebėjimas labai pagerintas laikantis šios 

direktyvos reikalavimų. Ši ir kitos susijusios direktyvos labai prisidėjo prie šios pažangos.  

Komisija šiuo metu atlieka aplinkos oro kokybės direktyvų tinkamumo patikrą, kurios metu įvertins 

šių teisės aktų aktualumą, veiksmingumą, efektyvumą, nuoseklumą ir ES pridėtinę vertę. 

Nepriklausomai nuo šios tinkamumo patikros rezultatų Komisija mano, kad ES veiksmai, kuriais 

siekiama apsaugoti žmonių sveikatą nuo oro taršos, yra bent iš dalies veiksmingi. 

b) Kai kuriais atvejais oro taršos dydis gali būti nepakankamai įvertintas, jeigu ji nėra patikimai 

stebima konkrečiomis aplinkybėmis, tačiau Komisija nemano, kad ES oro kokybės stebėjimas turi 

sisteminių trūkumų. 

c) Komunikate COM(2018) 330 Komisija pateikė savo perspektyvą dėl Aplinkos oro kokybės 

direktyvos įgyvendinimo ir jos nuostatų vykdymo užtikrinimo. 

d) 2018 m. komunikate „Švarus oras visiems“ (COM(2018) 330) ir 2013 m. Europos švaraus oro 

programoje (COM(2013) 918) pabrėžiama, kaip svarbu spręsti oro taršos problemą, be kita ko, ir 

susijusių ES politikos sričių priemonėmis. 

Oro kokybę galima gerinti ir kitų sričių investicijomis, kuriomis gaunama nemažai papildomos 

naudos, susijusios su oro kokybe (pvz., senas anglimis kūrenamas elektrines pakeičiant dujomis 

kūrenamomis elektrinėmis, investuojant į naujas metro linijas, žiedinius kelius aplink miestus ir 

kt.). Tai nebūtų laikoma tiesioginiu finansavimu į oro kokybės gerinimą, bet vis vien yra svarbus 

įnašas mažinant taršą ir gerinant oro kokybę. 

e) Žr. toliau pateiktą atsakymą į 73 ir 74 dalių pastabas. 

V. Komisija mano, kad šios Audito Rūmų rekomendacijos yra svarbus įnašas toliau atliekant 

aplinkos oro kokybės direktyvų tinkamumo patikrą. 

Toliau pateiktos konkrečios pastabos dėl atskirų rekomendacijų. 

ĮVADAS 

1 langelis. Pagrindiniai oro teršalai 

Vertinant, kiek prie oro taršos prisideda kietojo kuro naudojimas, jo poveikio dydis priklauso ir nuo 

naudojamo kuro kokybės, ir nuo naudojamų katilų technologijų. 
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2 langelis. Oro kokybė priklauso ne tik nuo išmetamų teršalų kiekio 

Kita svarbi oro taršą didinanti žmogaus veikla yra būstų šildymas ir žemės ūkis. 

7. Direktyvoje 2008/50/EB konsoliduotos ankstesnės Oro kokybės pagrindų direktyvos 96/62/EB ir 

trijų iš keturių jos antrinių direktyvų 1999/30/EB, 2000/69/EB ir 2002/3/EB nuostatos. Joje 

nenustatyta naujų oro kokybės standartų (neskaitant kelių išimčių), tačiau dar kartą patvirtinti tie 

standartai, dėl kurių susitarta anksčiau. 

Ketvirtoji pagal Direktyvą 96/62/EB priimta antrinė direktyva, t. y. Direktyva 2004/107/EB, šiuo 

metu tebegalioja (ir joje nustatytos svarbios kelių oro teršalų mažinimo tikslinės vertės). Taigi, nors 

Komisija direktyvas 2004/107/EB ir 2008/50/EB kartu vadina aplinkos oro kokybės direktyvomis“, 

ji supranta, kad atliekant šį auditą dėmesys skirtas tik pastarajai iš šių dviejų direktyvų. 

8. Susiję reikalavimai išsamiau išdėstyti Komisijos direktyvoje (ES) 2015/1480. 

9. Komisija tiek ribines vertes, tiek tikslines vertes laiko privalomomis. Išsamią jų apibrėžtį 

žr. Aplinkos oro kokybės direktyvos 2 straipsnyje. 

3 langelis. Komisijos ir EAA funkcijos 

Įgyvendinimo sprendimu 2011/850/ES aiškiai nustatytas EAA įgaliojimas padėti Europos Komisijai 

sukurti duomenų saugyklą ir suteikti prieigą prie jos per aplinkos oro kokybės portalą. 

PASTABOS 

22. Komisijos vertinime, atliktame siekiant pagrįsti 2013 m. švaraus oro politikos dokumentų 

rinkinį (komunikate COM(2013) 918), pažymima, kad 2013 m. pasiūlytais teisės aktų rinkiniais 

(ypač pasiūlymu dėl teisės akto, kuris vėliau priimtas kaip Direktyva (ES) 2016/2284) suteikiama 

išmetamų teršalų mažinimo iki 2030 m. perspektyva ir „atsiras galimybė, laikantis [ES] aplinkos 

oro kokybės standartų, pasiekti pažangos įgyvendinant PSO rekomendacijas dėl [teršalų] 

koncentracijos“. 

Remdamasi tuo vertinimu, kuriuo pagrįstas komunikatas COM(2013) 918 final, Komisija padarė 

išvadą, kad tuo metu nebuvo tikslinga peržiūrėti Aplinkos oro kokybės direktyvos ir kad vietoj to 

reikėtų siekti politikos tikslo ne vėliau kaip iki 2020 m. pasiekti esamus oro kokybės standartus. 

24. Fiksuoto matavimo stočių skaičius priklauso ne nuo to, ar teršalų koncentracijos nesiekia ES oro 

kokybės standartų, o nuo viršutinių vertinimo ribų ir apatinių vertinimo ribų, kaip apibrėžta 

Direktyvos 2008/50/EB II priede. 

25. Sąnaudų ir naudos vertinimai, atlikti siekiant pagrįsti 2013 m. švaraus oro politikos dokumentų 

rinkinį, patvirtino, kad veiksmų, kuriais mažinami išmetami teršalų kiekiai ir gerinama oro kokybė, 

įgyvendinimo sąnaudų ir naudos visuomenei santykis yra labai svarbus. 

26. Dabar Komisija atlieka aplinkos oro kokybės direktyvų tinkamumo patikrą, kurios metu įvertins 

šių teisės aktų aktualumą, veiksmingumą, efektyvumą, nuoseklumą ir ES pridėtinę vertę, be kita ko, 

vertindama ir esamų ES oro kokybės standartų tinkamumą. 

30. Patikimi, laiku teikiami ir palyginami oro kokybės duomenys yra svarbūs ne tik Komisijai, kad 

būtų galima imtis nuostatų vykdymo užtikrinimo veiksmų, – ši informacija svarbi ir visuomenei, ir 

vietos, regioninėms bei nacionalinėms institucijoms, kad būtų galima tinkamais ir informacija 

pagrįstais veiksmais pasiekti, kad tokie laikotarpiai, kai viršijami taršos lygiai, būtų kuo trumpesni. 

33. Aplinkos oro kokybės direktyvoje (toliau – AOK direktyva) reikalaujama, kad valstybės narės 

tęstų mėginių ėmimą tose vietose, kuriose viršytas KD10 lygis, tačiau to nereikalaujama dėl kitų 

teršalų. Vis dėlto, jei nutraukiamas duomenų teikimas iš tų mėginių ėmimo vietų, kuriose, kaip 

pranešta, buvo viršyti kitų teršalų lygiai, Komisija atskirais atvejais imasi tolesnių veiksmų 
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siekdama įsitikinti, kad laikomasi mėginių ėmimo vietų išdėstymo makroskalėje nuostatų pagal 

direktyvos III priedo B dalį. 

35. Komisija sutinka, kad laiku teikti duomenis yra svarbu. Dauguma valstybių narių duomenis 

praneša pagal Įgyvendinimo sprendimą 2011/850/ES. 

Ankstesnėse direktyvose reikalauta, kad valstybės narės Komisijai praneštų anksčiau, bet tik apie 

tuos atvejus, kai taršos lygiai viršyti per šešis mėnesius po matavimo laikotarpio pabaigos. Tačiau 

tos direktyvų nuostatos neapėmė visų duomenų, kurie dabar teikiami pagal Įgyvendinimo 

sprendimą 2011/850/ES. 

38. Be trijų nurodytų priežasčių, Komisija įžvelgia ir daugiau priežasčių, kodėl trūksta 

veiksmingumo: jos, pavyzdžiui, siejasi su nepakankamu priemonių veiksmingumo įvertinimu, 

nacionalinio lygmens tendencijomis ir paskatomis, kurios nėra palankios vietos pastangoms, taip 

pat nepakankamu susiejimu su kitomis vietos lygmens priemonėmis (pvz., vykdomais klimato 

politikos veiksmais ar miestų planavimu). 

45. Oro kokybės planų rengimas išties dažnai yra ilgai trunkantis procesas, nes juos rengiant, 

priklausomai nuo atitinkamų valstybių narių nuostatų, svarbu, kad reikšmingai dalyvautų 

suinteresuotieji subjektai, ir reikia su jais konsultuotis. Vis dėlto šis dalyvavimas ir konsultavimasis 

neturėtų būti kliūtimi atnaujinti faktinę informaciją (pvz., stebėjimo duomenis, kai jų gaunama). 

48. Komisija neatlieka peržiūrų ir netikrina kiekvienos stebėjimo stoties, tačiau atskirais atvejais 

tikrai reaguoja į nustatytus stebėjimo tinklo trūkumus. 

52. 2018 m. gegužės 17 d. Komisija pranešė, kad iš tiesų kreipsis į Teisingumo Teismą dėl trijų 

valstybių narių, kuriose viršyti NO2 lygiai (Vokietijos, Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės), taip pat 

dėl dar trijų valstybių narių, kuriose viršyti KD10 lygiai (Italijos, Vengrijos ir Rumunijos). 

Žr. COM(2018) 330. 

53. Pagal direktyvos 23 straipsnį „planai perduodami Komisijai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 

dvejus metus nuo tų metų, kuriais buvo užregistruotas pirmas taršos lygio viršijimas, pabaigos“. 

54. Komisija ėmėsi veiksmų nedelsdama ir negalėjo padaryti to greičiau. Ji jau 2008 m., iškart po 

direktyvos priėmimo, pradėjo jos vykdymo užtikrinimo veiksmus, tačiau 2011 ir 2012 m. dėl to 

priimtų Teismo sprendimų visiškai įvykdyti nebuvo įmanoma (Teisingumo Teismo priimti 

sprendimai buvo valstybėms narėms nepalankūs tik dėl tam tikru praeities laikotarpiu viršytų ribinių 

verčių). Siekdama užtikrinti, kad tolesni Teismo sprendimai būtų palankūs oro kokybės gerinimui, 

Komisija iš naujo pradėjo pažeidimų nagrinėjimo procedūras, vadovaudamasi kitais argumentais. 

Po to, kai buvo išaiškinta Teismo praktika dėl sprendimų, priimtų dėl Bulgarijos ir Lenkijos 

(atitinkamai 2017 m. balandžio 5 d. ir 2018 m. vasario 22 d.), Teisingumo Teismas nusprendė, kad 

tose bylose nagrinėtais atvejais atitinkamą laikotarpį būtų galima pratęsti dar keleriais metais ir kad 

tų priemonių, kurių imtasi, nepakanka, kad nebebūtų viršijamos ribinės vertės. Taigi buvo galima 

imtis tolesnių veiksmų remiantis tvirtesniu pagrindu ir paspartinti įvairių duomenų rinkmenų 

tvarkymą (kaip matyti iš 2018 m. gegužės mėn. sprendimų kreiptis į Teismą dėl dar trijų KD10 

duomenų rinkmenų ir trijų NO2 duomenų rinkmenų). 

55. ES politikoje taip pat gali būti tokių tikslų, kurių siekiant padedama gerinti oro kokybę. Oro 

teršalams turi įtakos ne tik pirmiau išvardytų, bet ir kitų sričių politika (įskaitant, be kita ko, 

fiskalinę politiką, prekybos politiką, regioninę arba miestų politiką). 

57. Europos teisės aktai dėl lengviesiems automobiliams taikomų CO2 standartų yra technologijų 

požiūriu neutralūs; patys automobilių gamintojai nusprendė savo transporto priemonių išmetamą 

vidutinį CO2 kiekį mažinti daugiausia naudodami dyzelinių variklių technologijas. 
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Standartų Euro 5 ir Euro 6 turėtų būti laikomasi visomis įprastomis transporto priemonių naudojimo 

sąlygomis. Tam tikrinti skirti bandymų metodai sukurti visai neseniai. Komisija sukūrė naująjį 

realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio matavimo bandymą (RDE bandymas), kurį 

atliekant patikrinami automobilių išmetamųjų teršalų kiekiai kelyje. RDE teisės aktais užtikrinama, 

kad transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekiai neviršytų ribų ne tik per laboratorinius 

bandymus, bet ir realiomis važiavimo sąlygomis. 

Nustatyti atitikties koeficientai (AK) nekeičia standartu Euro 6 nustatytų ribų ir nereiškia, kad 

gamintojams galima juos viršyti; jie skirti tam, kad būtų užtikrintas tų ribų laikymasis „įprastomis 

naudojimo sąlygomis“. RDE teisės aktais nenustatyta naujų išmetamųjų teršalų ribinių verčių, 

tačiau nustatyta papildoma bandymo procedūra, per kurią taikomi kiekybiniai reikalavimai turi būti 

suderinami su standarto Euro 6 ribinėmis vertėmis. Be to, RDE bandymas yra naujas bandymas, 

papildomai atliekamas kartu su laboratoriniu bandymu, kuriuo turi būti ir toliau visiškai 

užtikrinama, kad būtų laikomasi standartu Euro 6 nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės – 

80 mg NOx. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. atliekamos visų naujų transporto priemonių laboratorinių 

bandymų procedūros (pasaulinė suderinta lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūra – 

WLTP) yra kur kas griežtesnės negu tos procedūros, kurios iki tol buvo atliekamos laboratorijose. 

Taip pat svarbu paaiškinti, kad „Dyzelgeito“ skandalas kilo dėl naudoto išderinimo įtaiso, kurio 

naudoti neleidžiama pagal teisės aktus, o ne dėl problemų, susijusių su dideliais išmetamųjų teršalų 

kiekiais realiomis važiavimo sąlygomis. 

59. Su bioenergijos gamyba ir naudojimu susijusi rizika įvertinta 2016 m. atliktame bioenergijos 

tvarumo poveikio vertinime (SWD(2016) 418), kuris parengtas kartu su Atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos direktyvos nauja redakcija. 

Biomasės naudojimas nėra konkrečiai remiamas pagal Atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

direktyvą. Pačios valstybės narės turi nuspręsti, kaip jos nori pasiekti savo nacionalinius 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių tikslus ir ar reikia taikyti tam skirtas paramos programas. 

Teršalų išmetimo iš vidutinio dydžio ir didelių šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginių 

problemos sprendžiamos ES teisės aktais, įskaitant Direktyvą dėl vidutinio dydžio kurą deginančių 

įrenginių ir Pramoninių išmetamų teršalų direktyvą. Dėl su biomasės naudojimu patalpų 

šildytuvams kūrenti susijusių klausimų žr. Komisijos atsakymus į 60 dalies pastabas. 

60. Komisija mano, kad ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo 

reglamentai yra tinkamas kompromisas nustatant tai, kas būtina, kad sumažėtų oro tarša ir kartu 

būtų apsaugoti vartotojai ir Europos pramonė. Reikalavimai dėl išmetamų teršalų kiekio mažinimo 

laipsniškai pradedami taikyti visiems kuru kūrenamiems šildytuvams.  

61. Valstybės narės tik konkrečiais ir pagrįstais atvejais gali nustatyti tokias išmetamųjų teršalų 

ribines vertes, kurios būtų ne tokios griežtos kaip išmetamųjų teršalų normos pagal geriausius 

prieinamus gamybos būdus (toliau – GPGB). Pažymėtina, kad taip suteikiamas lankstumas yra 

ribotas, nes reikia laikytis taikomų aplinkos kokybės standartų, be to, visuomenė gali išreikšti savo 

nuomonę dėl tokių išimčių taikymo ir apie tai pranešama Komisijai. Iš patirties žinoma, kad nuo 

tada, kai paskelbtos pirmosios GPGB išvados, valstybės narės pasiūlė taikyti gana nedaug išimčių
1
. 

63. ES intensyviai auginant paukščius arba kiaules (apie 20 000 didelių ūkių) išmetami teršalai, 

įskaitant NH3, yra reglamentuojami Pramoninių išmetamų teršalų direktyvos (PITD), taikant 

geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB). GPGB išvados dėl intensyvaus paukščių arba 

kiaulių auginimo 2017 m. vasario 21 d. paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jose 

                                                            
1 Žr. Amec Foster Wheeler. Application of IED Article 15(4) derogations.  

https://circabc.europa.eu/sd/a/9b59019b-df6c-4e6c-a5c2-1fb25cfe049c/IED%20Article%2015(4)%20Report.pdf 

https://circabc.europa.eu/sd/a/9b59019b-df6c-4e6c-a5c2-1fb25cfe049c/IED%20Article%2015(4)%20Report.pdf
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pirmą kartą ES lygmeniu nustatytos iš kiaulių tvartų arba paukštidžių į orą išsiskiriančių amoniako 

teršalų ribinės vertės, kurių reikės pradėti laikytis ne vėliau kaip po ketverių metų nuo paskelbimo 

dienos. 

Žr. https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-eu-environmental-standards-large-poultry-and-pig-farms. 

68. Papildomų netiesioginių įnašų, kurie gali padėti švarinti orą, tikimasi gauti iš nemažos dalies 

2014–2020 m. Europos struktūrinių ir investicijų fondų investicijų į mažo anglies dioksido kiekio 

technologijų ekonomiką (45 mlrd. EUR), aplinkos apsaugą ir efektyvų išteklių naudojimą (iš viso 

63 mlrd. EUR) ir tinklų infrastruktūrą (iš viso 58 mlrd. EUR), ypač kai remiami pažeidžiami 

regionai ir piliečiai. Iki šiol trečdalis visų Europos strateginių investicijų fondo investicijų (apie 

80 mlrd. EUR) skirta energetikos, transporto ir aplinkos apsaugos projektams remti. Visa tai daro 

netiesioginį teigiamą poveikį oro kokybei (žr. COM(2018) 330 final).  

Per struktūrinių fondų programavimo septynerių metų laikotarpį galima perskirstyti lėšas tarp oro 

kokybei skirtų priemonių (kodas 83) ir kitų veiksmų, įskaitant tuos, kuriais netiesiogiai padedama 

gerinti oro kokybę (pvz., kodai 13, 14 ir 16). 

69. Bulgarijos aplinkos veiksmų programoje (VP) Nr. 2014/20 tiksliai apibūdinta dviejų pagrindinių 

taršos šaltinių – būstų šildymo ir transporto – didžiausia įtaka taršai šioje šalyje; tam ir skirta 

daugiausia intervencinių veiksmų pagal VP šioje srityje (5-oji prioritetinė sritis – oro kokybė). 

72. Komisija visiškai sutinka, kad yra svarbu informuoti visuomenę apie oro kokybę. Ji glaudžiai 

bendradarbiauja su EAA siekdama, kad informacija apie oro kokybę būtų labiau prieinama. Tarp 

sukurtų priemonių yra ir Oro kokybės indeksas: http://airindex.eea.europa.eu. 

Komisija taip pat įdėmiai stebi piliečių mokslines iniciatyvas, kuriomis siekiama stebėti oro 

kokybę, tačiau pažymi, kad jos paprastai neatitinka duomenų kokybės tikslų, kuriuos reikalaujama 

pasiekti pagal Aplinkos oro kokybės direktyvą. 

Aplinkos oro kokybės direktyvoje iš tiesų nenustatyta įspėjamųjų ribų (pavojaus slenksčių) dėl 

kietųjų dalelių (nors kelios valstybės narės šias įspėjamąsias ribas yra nustačiusios). 

73. Komisija pripažįsta nacionalinių teismų svarbą užtikrinant, kad būtų laikomasi Aplinkos oro 

kokybės reikalavimų, ir remia šį jų vaidmenį, kaip matyti iš jos priimto pranešimo, kuris toliau 

minimas atsakyme į 74 dalies pastabas.  

Dėl teiginio, kad direktyvos nuostatomis nėra aiškiai ginama visuomenės dalyvavimo priimant 

sprendimus teisė ir teisė kreiptis į teismą, žr. atsakymą į 74 dalies pastabas. 

74. Komisija sutinka su Audito Rūmais, kad Orhuso konvencija yra svarbi taikant Aplinkos oro 

kokybės direktyvą.  

Dėl to, kad Aplinkos oro kokybės direktyvoje nėra aiškių nuostatų dėl teisės kreiptis į teismą, 

pažymėtina, jog tuo metu, kai 2008 m. buvo priimta ši direktyva, Tarybai ir Parlamentui buvo 

pateiktas atskiras Komisijos pasiūlymas siekiant užtikrinti plačias teises kreiptis į teismą 

aplinkosaugos klausimais (COM(2003) 624). Jeigu jis būtų buvęs priimtas, nebūtų reikėję į pačią 

direktyvą įtraukti konkrečių nuostatų dėl teisės kreiptis į teismą, tačiau pritrūko Tarybos pritarimo 

šiam atskiram pasiūlymui. Nors Aplinkos oro kokybės direktyvoje nėra tokios teisinės nuostatos, 

Teisingumo Teismas nusprendė, kad asmenims ir nevyriausybinėms organizacijoms ES oro 

kokybės teisės aktais suteiktos realios su sveikata susijusios teisės, kurias nacionaliniai teismai 

turėtų būti pasirengę ginti. Žr. bylas Janecek, C-237/07, EU:C:2008:447, ir Client Earth, C-404/13, 

EU:C:2014:2382. 

Komisija atkreipė dėmesį į šią Teismo praktiką savo 2017 m. Pranešime dėl teisės kreiptis į teismą 

aplinkosaugos klausimais; žr. 2017/C 275/01. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-eu-environmental-standards-large-poultry-and-pig-farms
http://airindex.eea.europa.eu/
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

82. Europos aplinkos agentūros (EAA) vertinimu, Europos Sąjungoje su smulkių kietųjų dalelių 

(KD2,5) poveikiu sietina 399 000, su azoto dioksido (NO2) poveikiu – 75 000, o su pažemio ozono 

(O3) poveikiu – 13 600 ankstyvų mirčių (2014 m.). Nors šie skaičiai yra iš dalies sutampantys 

(pvz., kadangi NO2 yra KD2,5 pirmtakas) ir jų negalima paprasčiausiai sudėti, jie iš tiesų reiškia, kad 

ES kiekvienais metais dėl oro taršos per anksti miršta daugiau kaip 400 000 žmonių. 

83. Nors iš tiesų ne visi Aplinkos oro kokybės direktyvos tikslai yra visiškai pasiekti, taikant šią 

direktyvą labai pagerinta oro kokybė visoje ES. Žinoma, neneigiama, kad šios direktyvos 

įgyvendinimas turi tam tikrų trūkumų ir kad taršos lygiai nemažai viršijami iki šiol. Tačiau yra 

pavyzdžių, kai oro kokybė labai pagerėjo arba oro kokybės stebėjimas labai pagerintas laikantis šios 

direktyvos reikalavimų. Ši ir kitos susijusios direktyvos labai prisidėjo prie šios pažangos. Komisija 

šiuo metu atlieka aplinkos oro kokybės direktyvų tinkamumo patikrą, kurios metu įvertins šių teisės 

aktų aktualumą, veiksmingumą, efektyvumą, nuoseklumą ir ES pridėtinę vertę. Nepriklausomai nuo 

šios tinkamumo patikros rezultatų Komisija mano, kad ES veiksmai, kuriais siekiama apsaugoti 

žmonių sveikatą nuo oro taršos, yra (bent iš dalies) veiksmingi. 

84. Komunikate COM(2018) 330 pateikta Komisijos perspektyva dėl Aplinkos oro kokybės 

direktyvos įgyvendinimo ir jos nuostatų vykdymo užtikrinimo. 

Kai kurie oro kokybės standartai dėl kai kurių teršalų (kaip antai azoto dioksido kiekio metinė 

ribinė vertė) dera su Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) pateiktais poveikio sveikatai įrodymais. 

85. ES oro kokybės standartai iš tiesų yra ne tokie griežti kaip PSO oro kokybės gairės, kurių 

rekomenduojama laikytis dėl kai kurių teršalų, tačiau reikia pažymėti, kad ribinės vertės ir gairėse 

rekomenduojamos vertės yra skirtingos dėl su jomis susijusių teisinių ir politinių priežasčių. 

Visa ES švaraus oro politika ir konkrečiai Aplinkos oro kokybės direktyva yra pagrįstos tinkamų 

aplinkos oro kokybės tikslų nustatymu „atsižvelgiant į atitinkamus Pasaulio sveikatos organizacijos 

standartus, gaires ir programas“. 

87. Dabar Komisija atlieka aplinkos oro kokybės direktyvų tinkamumo patikrą, kurios metu įvertins 

šių teisės aktų (įskaitant juose nustatytus stebėjimo reikalavimus) aktualumą, veiksmingumą, 

efektyvumą, nuoseklumą ir ES pridėtinę vertę. 

88. Komisija sutinka su tuo, kad Oro kokybės planuose (OKP) nustatytos priemonės dažnai nėra 

pakankamai tikslingos, ir atitinkamai ėmėsi vykdymo užtikrinimo veiksmų.  

1 rekomendacija. Veiksmingesni Komisijos veiksmai 

a) Komisija sutinka su šia rekomendacija.  

b) Komisija sutinka su šia rekomendacija.  

Pastabų dėl vykdymo užtikrinimo veiksmų Komisija pateikė komunikate COM(2018) 330; ji ir 

toliau aktyviai valdys kiekvieną pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapą. 

c) Komisija iš dalies sutinka su šia rekomendacija.  

Komisija toliau analizuos ES vidaus tarpvalstybinį aspektą, pavyzdžiui, reguliariai teikiamose 

ataskaitose – švaraus oro apžvalgose, kurias yra įgaliota teikti pagal Direktyvą 2016/2284. 

Komisija gali padėti valstybėms narėms tik tiek, kiek tokių galimybių suteikta Aplinkos oro 

kokybės direktyvos 25 straipsnyje, kuriame nustatyta: 

„1. Kai bet koks pavojaus slenkstis, ribinė vertė ar siektinos vertės ir bet kokio atitinkamo leistino 

nukrypimo dydžio suma arba ilgalaikis tikslas viršijamas dėl didelio tarpvalstybinio oro teršalų arba 

jų prekursorių (pirmtakų) pernešimo, atitinkamos valstybės narės bendradarbiauja ir tam tikrais 
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atvejais organizuoja bendrą veiklą, pavyzdžiui, bendrų arba koordinuotų oro kokybės planų rengimą 

[…]. 

Komisija raginama dalyvauti ir prisidėti prie bet kokios formos bendradarbiavimo, nurodyto 1 

dalyje. […]“ 

90. Žr. pirmiau pateiktas pastabas dėl pirmiau nurodytų išvadų. 

2 rekomendacija. Plataus užmojo AOK direktyvos atnaujinimas  

Komisija skirs ypač daug dėmesio šioms rekomendacijoms atlikdama Aplinkos oro kokybės 

direktyvos tinkamumo patikrą 2019 m. ir vėliau. 

a) Komisija sutinka su šia rekomendacija.  

b) Komisija iš dalies sutinka su šia rekomendacija.  

Komisija pažymi, kad pagal direktyvą oro kokybės planai turi būti orientuoti į rezultatus (t. y. 

siekiant kuo labiau sutrumpinti laikotarpius, kuriais viršijami taršos lygiai), laikantis šios direktyvos 

XV priedo nuostatų. 

c) Komisija sutinka su šia rekomendacija.  

d) Komisija sutinka su šia rekomendacija.  

Komisija atsižvelgia į šią rekomendaciją ir skirs daugiau dėmesio šiam dalykui toliau atlikdama 

tinkamumo patikrą. 

e) Komisija sutinka su šia rekomendacija.  

Komisija sutinka, kad laiku teikti duomenis yra svarbu. Dauguma valstybių narių duomenis praneša 

pagal Įgyvendinimo sprendimo 2011/850/ES nuostatas (įskaitant nuostatas dėl atnaujintų 

duomenų). Kadangi e. pranešimo procedūros jau yra pakankamai išbandytos, Komisija mano, kad 

bus galima duomenis pranešti anksčiau. 

f) Komisija sutinka su šia rekomendacija.  

91. Europos Komisija deda nemažai pastangų sumažinti išmetamą oro teršalų kiekį. 

Pavyzdžiui, tikslas pasiekti mažataršį judumą yra įtvirtintas pagrindinėse ES transporto srities 

strategijose. 

Remiantis 2016 m. mažataršio judumo strategija, 2017–2018 m. priimti trys judumo srities 

dokumentų rinkiniai. Juose numatytos iniciatyvos skatinti švarų susisiekimą ir numatyta pradėti 

vadovautis principu „naudotojas ir teršėjas moka“. 

Energetikos politikos srityje ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo 

reglamentais pasiektas tinkamas kompromisas mažinant oro taršą ir kartu apsaugant vartotojus ir 

Europos pramonę. 

92. Pagal Europos Komisijos pasiūlytą 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą bus toliau 

remiamos oro kokybės gerinimo priemonės, be kita ko, siekiant tikslo, kad 25 proc. ES išlaidų būtų 

skiriama klimato tikslams siekti, bus sustiprinta programa LIFE, pagal kurią taip pat bus remiamos 

priemonės, kuriomis bus skatinama švari energija ir efektyvus energijos vartojimas, ir reformuota 

bendra žemės ūkio politika. 

Taip pat žr. Komisijos atsakymus į 68 dalies pastabas. 

3 rekomendacija. Prioritetų nustatymas ir geresnis oro kokybės klausimo integravimas į ES 

politiką 

a) Komisija sutinka su šia rekomendacija.  
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Šiam dalykui Komisija skirs ypač daug dėmesio tęsdama Aplinkos oro kokybės direktyvos 

tinkamumo patikrą. 

b) Komisija sutinka su šia rekomendacija. 

Komisijos tarnybos tam rengiasi remdamosi Teršalų išmetimo nacionalinių ribų direktyvos 

(ES) 2016/2284 nuostata dėl pranešimo (11 straipsnis) ir papildomai remdamosi užbaigtu tyrimu 

dėl sekimo metodikos. 

4 rekomendacija. Visuomenės sąmoningumo ir informuotumo didinimas 

Komisija sutinka su šiomis rekomendacijomis.  

Komisija dėl visų šių nurodytų dalykų turės imtis atitinkamų tolesnių veiksmų kartu su valstybėmis 

narėmis ir su Europos aplinkos agentūra.  

Per kelerius pastaruosius metus labai padidintas Europos Komisijos, Europos aplinkos agentūros, 

taip pat nacionalinių, regioninių bei vietos institucijų teikiamos informacijos apie oro kokybę kiekis 

ir reikšmingai pagerinta jos kokybė. 
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Užklausos: eca.europa.eu/lt/Pages/ContactForm.aspx 
Interneto svetainė: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
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