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Luxemburg den 10 februari 2017

EU-revisorerna kommer att granska åtgärderna mot
luftföroreningar
Europeiska revisionsrätten lämnade idag de första uppgifterna om sin kommande revision av EU:s
åtgärder mot luftföroreningar. Luftföroreningarna är den största miljöhälsorisken i Europa. Varje år
dör uppskattningsvis 450 000 1 personer i förtid på grund av luftvägssjukdomar och andra sjukdomar
som orsakas av luftföroreningar. De får även allvarliga ekonomiska och miljömässiga konsekvenser,
alltifrån ökade kostnader för läkarvård och minskad produktivitet till skador på vegetationen och
ekosystemen. Europeiska unionen lägger mer än två miljarder euro på att bekämpa
luftföroreningar.
EU:s direktiv om nationella utsläppstak anger utsläppstak för varje medlemsstat och för hela EU.
Medlemsstaterna är skyldiga att förvalta och övervaka sin luftkvalitet och offentliggöra relevant
information. Men det finns uppgifter som visar att många europeiska städer fortfarande har stora
problem med förorenad luft.
Revisionsrättens ordförande Klaus-Heiner Lehne sa vid ett besök i Warszawa att ”vår uppgift är att
granska utgifter på områden som rör EU-medborgarnas vardag och deras problem och behov. Därför
vill vi undersöka luftkvalitets- och miljöhälsoåtgärderna.”
Klaus-Heiner Lehne och Janusz Wojciechowski, den ledamot vid revisionsrätten som ansvarar för
revisionen, var i Warszawa för ett möte med det polska nationella revisionsorganet.
Janusz Wojciechowski sa: ”Vi kommer att kontrollera hur ändamålsenliga EU:s åtgärder och de
nationella åtgärderna är när det gäller att minska luftföroreningarna. Vi kommer även att titta på
EU:s rättsliga ram på området och bedöma om EU:s medel används på bästa sätt.”
EU:s revisorer och femton revisionsorgan från länder i och utanför Europa kommer också att utarbeta
en gemensam rapport som ska ge en tillförlitlig och korrekt bild av situationen i olika länder samt en
översikt över god praxis och ändamålsenliga lösningar.
Det finns ännu inte några detaljerade uppgifter om de EU-anslag som går till att minska
luftföroreningarna, men revisorerna har hittills identifierat mer än två miljarder euro under den
allmänna rubriken ”luftkvalitet”. Här ingår inte det ytterligare stöd som ges inom till exempel
transport- och industrisektorerna.
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SV
Meddelande till redaktörerna
Europeiska revisionsrätten är EU:s oberoende externa revisionsorgan och har sitt säte i Luxemburg.
Revisionsrätten bidrar till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning, verkar för redovisningsskyldighet
och insyn och fungerar som oberoende väktare av EU-medborgarnas ekonomiska intressen.
Revisionsrätten kontrollerar om EU-budgeten har genomförts korrekt och om EU-medlen har
uppburits och använts i enlighet med lagstiftningen och principerna om sund ekonomisk förvaltning.
Europeiska kommissionens första översyn av genomförandet av miljölagstiftningen som
offentliggjordes den 6 februari 2017 visade att 23 av de 28 medlemsstaterna bröt mot
luftkvalitetsnormerna.
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