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Tarkastajat julkaisevat taustakatsauksen ilmansaasteiden 
aiheuttamien terveysriskien vähentämistä koskevista EU:n 
toimista 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tänään julkaissut tarkastukseensa liittyvän 
taustakatsauksen, jossa tarkastellaan ilmansaasteiden vähentämistä koskevia EU:n toimia. 
Tarkastusten yhteydessä annettavat taustakatsaukset ovat uudentyyppisiä Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen julkaisuja. Ne julkaistaan tarkastuksesta annetun ilmoituksen jälkeen 
ja niissä annetaan taustatietoa, joka perustuu meneillään olevaa tarkastusta edeltävään 
valmistelutyöhön. Taustakatsausten on tarkoitus toimia tietolähteenä tarkastuskohteena olevista 
toimintapolitiikoista ja/tai ohjelmista kiinnostuneille tahoille.  

Tämänkertainen taustakatsaus perustuu valmistelutyöhön, joka edelsi parhaillaan toimitettavaa ilman 
pilaantumisen torjuntaa koskevaa tarkastusta. Tarkastuksessa tutkitaan, kuinka vaikuttavia EU:n toimet 
ovat olleet ilmansaasteongelman torjunnassa. Tuoreet tutkimukset ovat osoittaneet, että heikko 
ilmanlaatu on yleisin ympäristötekijöihin liittyvän ennenaikaisen kuoleman aiheuttaja EU:n kansalaisten 
keskuudessa. Pienhiukkasia pidettiin syynä arviolta 436.000 ennenaikaiseen kuolemaan EU:ssa vuonna 
2013. Typpidioksidin lukuun laskettiin puolestaan 68.000 ja alailmakehän otsonin lukuun 16.000 
enneaikaista kuolemaa samana vuonna.  

EU:n ilmanlaatudirektiivissä määrätään yhteisistä mittaustekniikoista, ilmanlaadun mittausten perusteista 
ja sitovista raja-arvoista merkittävimpien ilman epäpuhtauksien pitoisuuksille ilmassa. EU myös 
osarahoittaa useita ilmanlaatua parantavia toimenpiteitä, enimmäkseen Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen, EU:n tutkimusohjelmien ja Life-ohjelman kautta.  

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Janusz Wojciechowskin johdolla toimitettavassa 
tarkastuksessa tutkitaan, onko EU:n toimintapolitiikalla onnistuttu vähentämään ilmansaasteista johtuvia 
terveysriskejä vaikuttavalla tavalla. Tarkastajat ovat määrittäneet tarkastuksen sisällön ja tarkastustavan 
sekä yksilöineet moitteettoman varainhoidon kannalta riskialttiit alat. Parhaillaan on menossa vaihe, jossa 
tarkastajat suorittavat yksityiskohtaisia testejä ilman pilaantumisen pahiten vaivaamilla kaupunkialueilla 
kuudessa jäsenvaltiossa: Bryssel (Belgia, Sofia (Bulgaria), Ostrava (Tšekki), Stuttgart (Saksa), Milano (Italia) 
ja Krakova (Puola).  

Tarkastuskertomus on määrä julkaista vuoden 2018 puolivälissä. 
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Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustulokset muodostavat myös perustan laajemmalle ilmanlaatua 
koskevalle eurooppalaiselle raportille, jota parhaillaan laaditaan Euroopan ylimpien tarkastuselinten 
järjestön EUROSAIn puitteissa ja jonka on myös määrä valmistua vuoden 2018 puolivälissä. Kuusitoista 
ylintä kansallista tarkastuselintä on mukana tässä aloitteessa.  

 


