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L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tal-briefing dwar l-awditu mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri. 
Il-briefing sħiħ dwar l-awditu jinsab bl-Ingliż fuq www.eca.europa.eu. 
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L-awdituri jippubblikaw briefing dwar awditu rigward l-azzjoni 
tal-UE għat-tnaqqis ta’ riskji għas-saħħa mit-tniġġis tal-arja 

Illum, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) ippubblikat Briefing dwar Awditu rigward l-azzjoni tal-UE 
għat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja. Briefings dwar Awditi huma tip ġdid ta’ pubblikazzjoni mill-awdituri 
tal-UE. Huma jipprovdu informazzjoni ta’ sfond ibbażata fuq xogħol ta’ tħejjija li jsir qabel il-bidu ta’ 
kompitu tal-awditjar li jkun għaddej, u jinħarġu wara li jitħabbar l-awditu. Huma intenzjonati biex 
ikunu sors ta’ informazzjoni għal dawk li jkunu interessati fil-politika u/jew fil-programmi li jkunu 
qed jiġu awditjati.  

Il-Briefing dwar l-Awditu huwa bbażat fuq xogħol li qed isir għal awditu tal-effettività tal-azzjoni tal-UE biex 
jitnaqqas it-tniġġis tal-arja, li jinsab għaddej bħalissa. Studji reċenti wrew li l-kwalità ħażina tal-arja hija l-
kaġun ambjentali prinċipali ta’ mewt qabel iż-żmien fost iċ-ċittadini tal-UE. Il-materja partikolata fina 
tqieset li kienet responsabbli għal ammont stmat ta’ 436 000 mewta minn qabel fl-UE fl-2013, bid-diossidu 
tan-nitroġenu jkun responsabbli għal 68 000 mewta u l-ożonu troposferiku għal 16 000 mewta oħra.  

Id-Direttiva tal-UE dwar il-Kwalità tal-Arja fl-Ambjent tistabbilixxi metodi komuni ta’ kejl; kriterji għall-
valutazzjoni tal-kwalità tal-arja fl-ambjent u valuri ta’ limitu vinkolanti għall-konċentrazzjoni atmosferika 
tas-sustanzi prinċipali li jniġġsu fl-arja. L-UE tiffinanzja wkoll għadd ta’ miżuri għat-titjib tal-kwalità tal-arja, 
l-aktar permezz tal-fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej, programmi ta’ riċerka tal-UE u l-programm 
LIFE.  

Taħt it-tmexxija ta’ Janusz Wojciechowski, Membru tal-QEA, l-awditu qed iqis jekk il-politika tal-UE kinitx 
effettiva fit-tnaqqis tar-riskji għas-saħħa mit-tniġġis tal-arja. L-awdituri stabbilew l-ambitu u l-approċċ tal-
awditjar, u identifikaw l-oqsma ta’ riskju għal ġestjoni finanzjarja tajba. Biex jittestjaw dan, huma qed 
iwettqu eżaminar dettaljat taż-żoni urbani l-aktar affettwati mit-tniġġis tal-arja f’sitt Stati Membri: Brussell 
(il-Belġju), Sofija (il-Bulgarija), Ostrava (ir-Repubblika Ċeka), Stuttgart (il-Ġermanja), Milan (l-Italja), u 
Krakovja (il-Polonja).  

Huwa ppjanat li r-rapport jiġi ppubblikat f’nofs l-2018. 

Ir-riżultati tal-awditjar tal-QEA se jservu wkoll ta’ bażi biex jikkontribwixxu għal rapport Ewropew aktar 
ġenerali dwar il-kwalità tal-arja, li qed isir bħalissa fi ħdan il-qafas tal-Organizzazzjoni Ewropea tal-
Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (EUROSAI). F’din l-inizjattiva qed jipparteċipaw 16-il Istituzzjoni 
Suprema tal-Awditjar (SAI) oħra.  
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