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Revizorji so objavili predstavitev revizije ukrepov EU za 
zmanjšanje zdravstvenih tveganj zaradi onesnaženosti zraka 

Evropsko računsko sodišče je danes objavilo predstavitev revizije ukrepov EU za zmanjšanje 
onesnaženosti zraka. Predstavitve revizij so nova vrsta objav revizorjev EU. V njih so predstavljene 
splošne informacije, ki temeljijo na pripravljalnem delu, ki poteka pred začetkom izvajanja revizijske 
naloge, objavijo pa se po najavi revizije. Zasnovane so kot vir informacij za vse, ki jih zanimajo 
politike in/ali programi, ki se revidirajo.  

Ta predstavitev revizije temelji na delu, opravljenem za potekajočo revizijo uspešnosti ukrepov EU za 
odpravljanje onesnaževanja zraka. Nedavne študije so pokazale, da je slaba kakovost zraka glavni okoljski 
vzrok prezgodnje smrti državljanov EU. V EU so leta 2013 drobni delci veljali za vzrok 436 000 prezgodnjih 
smrti, dušikov dioksid za 68 000, prizemni ozon pa za dodatnih 16 000.  

V direktivi EU o kakovosti zunanjega zraka so določene skupne merilne tehnike, merila za ocenjevanje 
kakovosti zunanjega zraka in obvezne mejne vrednosti za koncentracijo glavnih onesnaževal v zraku. EU 
sofinancira tudi več ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka, večinoma iz evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov, raziskovalnih programov EU in programa LIFE.  

Pri reviziji, ki jo vodi član Evropskega računskega sodišča Janusz Wojciechowski, se preučuje, ali je bila 
politika EU uspešna pri zmanjševanju zdravstvenih tveganj zaradi onesnaženosti zraka. Revizorji so določili 
obseg revizije in revizijski pristop ter opredelili področja tveganja za dobro finančno poslovodenje. Da bi to 
preizkusili, podrobno preučujejo urbana območja, ki jih je onesnaženost zraka najbolj prizadela, v šestih 
državah članicah: Bruselj (Belgija), Sofija (Bolgarija), Ostrava (Češka), Stuttgart (Nemčija), Milano (Italija) in 
Krakow (Poljska).  

Načrtovano je, da bo poročilo objavljeno sredi leta 2018. 

Revizijski rezultati Evropskega računskega sodišča bodo tudi osnova za prispevek k širšemu evropskemu 
poročilu o kakovosti zraka, ki se pripravlja v okviru Evropske organizacije vrhovnih revizijskih institucij 
(EUROSAI), objavljeno pa naj bi bilo sredi leta 2018. Pri tej pobudi sodeluje še 16 drugih vrhovnih revizijskih 
institucij.  
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