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Controleurs publiceren een controlebriefing over de EU-
maatregelen om de gezondheidsrisico’s van luchtvervuiling te 
verminderen 

De Europese Rekenkamer (ERK) heeft vandaag een controlebriefing gepubliceerd over de EU-
maatregelen om luchtvervuiling tegen te gaan. Een auditbriefing is een nieuw soort publicatie van 
de EU-controleurs. Deze briefings geven achtergrondinformatie op basis van de voorbereidende 
werkzaamheden voor aanvang van een lopende controletaak en volgen op de aankondiging van de 
controle. Een briefing is bedoeld als bron van informatie voor degenen die geïnteresseerd zijn in het 
te controleren beleid en/of de te controleren programma’s.  

De controlebriefing is gebaseerd op de werkzaamheden voor een lopende controle van de 
doeltreffendheid van de maatregelen in het kader van het EU-optreden om luchtvervuiling tegen te gaan. 
Uit recente studies is gebleken dat slechte luchtkwaliteit de belangrijkste milieugerelateerde oorzaak van 
voortijdige sterfte onder EU-burgers is. In 2013 was fijnstof verantwoordelijk voor naar schatting 
436 000 voortijdige sterfgevallen in de EU, stikstofdioxide voor 68 000 en ozon op leefniveau voor nog eens 
16 000 doden.  

In de EU-richtlijn inzake luchtkwaliteit zijn gemeenschappelijke meettechnieken vastgelegd, criteria voor de 
beoordeling van de luchtkwaliteit en bindende grenswaarden voor de concentraties van de belangrijkste 
luchtverontreinigende stoffen. De EU cofinanciert ook een aantal maatregelen om de luchtkwaliteit te 
verbeteren, vooral via de Europese structuur- en investeringsfondsen, de EU-programma’s voor onderzoek 
en het LIFE-programma.  

De controle wordt geleid door de ERK-lid Janusz Wojciechowski en beoogt na te gaan of het EU-beleid 
doeltreffend is geweest in het terugdringen van de gezondheidsrisico’s van luchtverontreiniging. De 
controleurs hebben de reikwijdte en de aanpak van de controle vastgesteld en de risicogebieden voor goed 
financieel beheer vastgesteld. Om dit te testen, wordt gedetailleerd onderzoek gedaan naar de stedelijke 
gebieden in zes lidstaten die het zwaarst worden getroffen door luchtverontreiniging: Brussel (België), 
Sofia (Bulgarije), Ostrava (Tsjechische Republiek), Stuttgart (Duitsland), Milaan (Italië), en Krakow (Polen).  

De publicatie van het verslag staat gepland voor medio 2018. 

De resultaten van de ERK-controle zullen ook dienen als basis voor een bijdrage tot een breder Europees 
verslag over de luchtkwaliteit, waaraan momenteel wordt gewerkt in het kader van de Europese 
organisatie van hoge controle-instanties (EUROSAI) en dat ook gepland staat voor medio 2018. Bij dit 
initiatief zijn 16 andere hoge controle-instanties (HCI’s) betrokken.  

 

http://www.eca.europa.eu/�

