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EU-controleurs gaan maatregelen tegen luchtvervuiling 
onderzoeken 
De Europese Rekenkamer (ERK) gaat de EU-brede maatregelen tegen luchtvervuiling tegen het licht 
houden en vandaag werd er voor het eerst meer informatie over deze controle gegeven. 
Luchtvervuiling vormt het grootste milieugezondheidsrisico in Europa. Luchtvervuiling zorgt ervoor 
dat er jaarlijks 450 000 mensen1

In de EU-richtlijn nationale emissieplafonds worden emissieplafonds vastgesteld voor de afzonderlijke 
lidstaten en de EU als geheel. De lidstaten moeten de luchtkwaliteit beheren en monitoren en de 
desbetreffende gegevens openbaar maken. Uit de gegevens blijkt echter dat de lucht in veel Europese 
steden nog steeds vervuild is. 

 vroegtijdig overlijden aan aandoeningen van de luchtwegen en 
andere ziektes. Er zijn ook aanzienlijke gevolgen voor de economie en het milieu – van een stijging 
van de medische kosten en een afname van de productiviteit tot aantasting van vegetatie en 
ecosystemen. De Europese Unie geeft meer dan 2 miljard euro uit aan de bestrijding van 
luchtvervuiling. 

ERK-president Klaus-Heiner Lehne zei in Warschau: “Het is onze rol om uitgaventerreinen te 
onderzoeken die het dagelijks leven van EU-burgers, hun problemen en behoeften beïnvloeden. 
Daarom willen we maatregelen met betrekking tot de luchtkwaliteit en 
milieugezondheidsmaatregelen onderzoeken.” 

De heer Lehne en Janusz Wojciechowski, het voor de controle verantwoordelijke lid van de ERK, 
waren in Warschau voor een vergadering met de NIK, de Poolse nationale controle-instantie. De heer 
Wojciechowski zei: “We zullen de doeltreffendheid beoordelen van nationale en EU-maatregelen om 
luchtvervuiling terug te dringen. We kijken ook naar het desbetreffende wettelijk kader in de EU en 
beoordelen of de EU-middelen verstandig worden besteed.”  

Daarnaast zullen de EU-controleurs met vijftien controle-instanties uit Europa en daarbuiten 
samenwerken aan een gezamenlijk verslag dat een betrouwbaar en juist beeld moet scheppen van de 
situatie in verschillende landen en een overzicht moet bieden van goede praktijken en doeltreffende 

                                                           

1 http://www.eea.europa.eu/themes/air 
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oplossingen.  

Er zijn nog geen gedetailleerde cijfers beschikbaar over de EU-financiering die is verstrekt om de 
luchtvervuiling terug te dringen, maar de controleurs hebben tot nu toe een bedrag van meer dan 
2 miljard euro aan uitgaven geïdentificeerd onder het algemene kopje “luchtkwaliteit”. Daarbij is de 
bijkomende steun die wordt verstrekt via sectoren zoals vervoer en industrie niet meegerekend.  

Noot voor de redactie 

De Europese Rekenkamer (ERK) is de onafhankelijke extern controleur van de EU en is gevestigd in 
Luxemburg. Zij draagt bij tot de verbetering van het financieel beheer van de EU, bevordert 
verantwoording en transparantie en treedt op als onafhankelijk hoedster van de financiële belangen 
van de EU-burgers. De ERK controleert of de EU-begroting juist is uitgevoerd en gaat na of de EU-
middelen op wettige wijze en in overeenstemming met de beginselen van goed financieel beheer zijn 
verkregen en uitgegeven.  

Uit de eerste evaluatie van de tenuitvoerlegging van milieubeleid door de Europese Commissie, die 
werd gepubliceerd op 6 februari 2017, bleek dat 23 van de 28 EU-lidstaten de kwaliteitsnormen voor 
luchtvervuiling niet haalden. 

 


