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EU-revisorerne vil se nærmere på foranstaltningerne mod 
luftforurening 
Den Europæiske Revisionsret skal i gang med at gennemføre en revision om EU-dækkende 
foranstaltninger mod luftforurening. De første detaljer om revisionen blev afsløret i dag. 
Luftforurening er den største enkeltstående miljømæssige sundhedsrisiko i Europa. Det anslås, at 
den forårsager 450 0001

EU's direktiv om nationale emissionslofter fastsætter emissionslofter for de enkelte medlemsstater og 
for EU som helhed. Medlemsstaterne skal styre og overvåge luftkvaliteten og offentliggøre de 
relevante oplysninger. Disse data viser imidlertid, at mange europæiske byer stadig kæmper med 
forurenet luft. 

 for tidlige dødsfald hvert år som følge af luftvejslidelser og andre 
sygdomme. Luftforurening har også væsentlige økonomiske og miljømæssige konsekvenser, fra 
øgede lægeudgifter og reduceret produktivitet til ødelagt vegetation og beskadigede økosystemer. 
Den Europæiske Union bruger mere end to milliarder euro på at bekæmpe luftforurening. 

I Warszawa sagde Revisionsrettens formand, Klaus-Heiner Lehne: "Det er vores opgave at undersøge 
udgifterne på områder, som indvirker på EU-borgernes dagligdag - deres problemer og behov. Det er 
årsagen til, at vi ønsker at undersøge luftkvalitetsforanstaltninger og de miljømæssige 
sundhedsforanstaltninger." 

Klaus-Heiner Lehne og Janusz Wojciechowski, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for 
revisionen, var i Warszawa for at mødes med Polens overordnede revisionsorgan. 
Janusz Wojciechowski sagde: "Vi vil undersøge effektiviteten af EU's og de nationale foranstaltninger 
til mindskelse af luftforurening. Vi vil også se på de EU-retlige rammer på området og undersøge, om 
EU-midlerne bliver brugt fornuftligt."  

EU-revisorerne vil desuden arbejde sammen med femten revisionsorganer fra lande i og uden for 
Europa om en fælles beretning, der skal give et pålideligt og nøjagtigt billede af situationen i de 
forskellige lande samt et overblik over gode praksis og effektive løsninger.  

                                                           

1 http://www.eea.europa.eu/themes/air 
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Der foreligger endnu ikke detaljerede tal om EU-midlerne til mindskelse af luftforurening, men indtil 
videre har revisorerne identificeret over 2 milliarder euro i udgifter under hovedoverskriften 
"luftkvalitet". Her er der ikke taget hensyn til den supplerende støtte, der ydes gennem sektorer som 
transport og industri.  

Bemærkninger til redaktører 

Den Europæiske Revisionsret, som har sæde i Luxembourg, er Den Europæiske Unions uafhængige 
eksterne revisor. Den bidrager til at forbedre EU's økonomiske forvaltning, fremmer ansvarlighed og 
gennemsigtighed og agerer som den uafhængige beskytter af EU-borgernes finansielle interesser. 
Revisionsretten kontrollerer, om EU's budget er blevet gennemført korrekt, og efterprøver, at EU-
midlerne er inkasseret og anvendt i overensstemmelse med reglerne og med principperne for 
forsvarlig økonomisk forvaltning.  

Det fremgår af Europa-Kommissionens første revision af gennemførelsen af miljøreglerne 
(Environmental Implementation Review), der blev offentliggjort den 6. februar 2017, at 23 ud af 28 
EU-medlemsstater ikke lever op til kvalitetsstandarderne for luftforurening. 

 


