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EU-revisorerne offentliggør notat om EU's indsats for at mindske 
sundhedsrisiciene fra luftforurening 

Den Europæiske Revisionsret har i dag offentliggjort et "audit brief" om EU's indsats for at reducere 
luftforureningen. "Audit briefs" er en ny type publikation fra EU-revisorerne. Disse notater giver 
baggrundsoplysninger baseret på det forberedende arbejde, der er udført før en planlagt 
revisionsopgave, og de offentliggøres, efter at der er givet meddelelse om revisionen. Hensigten er, 
at de skal være en informationskilde for personer med interesse i de politikker og/eller 
programmer, der revideres.  

Dette "audit brief" er baseret på arbejde udført med henblik på en igangværende revision vedrørende 
effektiviteten af EU's indsats mod luftforureningen. Undersøgelser har for nylig vist, at dårlig luftkvalitet er 
den største miljømæssige årsag til for tidlig død blandt EU's borgere. Det vurderes, at fine partikler 
forårsagede ca. 436 000 for tidlige dødsfald i EU i 2013, mens nitrogendioxid forårsagede 68 000, og ozon 
ved jordoverfladen forårsagede 16 000.  

EU's direktiv om luftkvaliteten fastlægger fælles måleteknikker, kriterier for vurdering af luftkvaliteten og 
bindende grænseværdier for koncentrationen af de vigtigste luftforurenende stoffer i atmosfæren. EU 
medfinansierer også en række foranstaltninger til forbedring af luftkvaliteten, hovedsagelig gennem de 
europæiske struktur- og investeringsfonde, EU's forskningsprogrammer og LIFE-programmet.  

Under ledelse af Janusz Wojciechowski, medlem af Revisionsretten, undersøger revisionsholdet, om EU's 
politik har været effektiv med hensyn til at mindske sundhedsrisiciene fra luftforurening. Revisorerne har 
defineret revisionens omfang og revisionsmetoden samt identificeret en række risici i forhold til forsvarlig 
økonomisk forvaltning. Deres detaljerede undersøgelser fokuserer på de mest luftforurenede byområder i 
seks medlemsstater: Bruxelles (Belgien), Sofia (Bulgarien), Ostrava (Den Tjekkiske Republik), Stuttgart 
(Tyskland), Milano (Italien) og Krakow (Polen).  

En særberetning om revisionen forventes offentliggjort medio 2018. 

Resultaterne af Revisionsrettens revision vil også danne grundlag for et bidrag til en mere omfattende 
europæisk rapport om luftkvaliteten, som er ved at blive udarbejdet inden for rammerne af den 
europæiske organisation af overordnede revisionsorganer (EUROSAI), og som også forventes offentliggjort 
medio 2018. 16 andre overordnede revisionsorganer (OR'er) deltager i dette initiativ.  
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