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EU:s revisorer offentliggör ett briefingdokument inför en revision 
av EU:s åtgärder för att minska de hälsorisker som följer av 
luftföroreningar 

Europeiska revisionsrätten har i dag offentliggjort ett briefingdokument inför en revision av EU:s 
åtgärder mot luftföroreningar. Sådana briefingdokument är en ny typ av publikation från EU:s 
revisorer. De innehåller bakgrundsinformation, bygger på förberedande arbete som utförts innan 
en beslutad granskningsuppgift inleds och offentliggörs när revisionen har aviserats. De är en källa 
till information för dem som är intresserade av den politik och/eller de program som granskas.  

Briefingdokumentet bygger på arbete som revisionsrätten har utfört inför en revision av hur 
ändamålsenliga EU:s åtgärder är när det gäller att minska luftföroreningarna som just har inletts. Enligt 
undersökningar som kommit på senare tid är dålig luftkvalitet den vanligaste orsaken till att EU-
medborgare dör i förtid. Fina partiklar ansågs orsaka uppskattningsvis 436 000 förtida dödsfall i EU 2013, 
kvävedioxid 68 000 och markozon ytterligare 16 000.  

EU:s luftkvalitetsdirektiv anger gemensamma kriterier för att utvärdera luftkvaliteten och gränsvärden för 
de huvudsakliga luftföroreningarnas koncentration i atmosfären. EU medfinansierar även ett antal åtgärder 
som ska förbättra luftkvaliteten, främst genom Europeiska struktur- och investeringsfonderna, EU:s 
forskningsprogram och Lifeprogrammet.  

Revisionen genomförs under ledning av ledamoten Janusz Wojciechowski och den fråga som ska 
undersökas är om EU:s politik har varit ändamålsenlig när det gäller att minska de hälsorisker som följer av 
luftföroreningar. Revisorerna har fastställt revisionens inriktning och omfattning samt revisionsmetod och 
identifierat områden där den ekonomiska förvaltningen riskerar att inte bli sund. För att granska detta gör 
de detaljerade undersökningar av de mest luftförorenade stadsområdena i sex medlemsstater: Bryssel 
(Belgien), Sofia (Bulgarien), Ostrava (Tjeckien), Stuttgart (Tyskland), Milano (Italien) och Krakow (Polen).  

En granskningsrapport ska enligt planerna offentliggöras i mitten av 2018. 

Revisionsrättens granskningsresultat kommer också att bidra till en mer omfattande europeisk rapport om 
luftkvalitet som för närvarande tas fram inom ramen för Europeiska organisationen för högre 
revisionsorgan (Eurosai) som också enligt planerna ska offentliggöras i mitten av 2018. I detta initiativ 
deltar 16 andra högre revisionsorgan.  
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