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Luftforurening: EU-borgernes sundhed er stadig ikke 
tilstrækkeligt beskyttet, siger EU-revisorerne. 
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret har EU's indsats for at beskytte menneskers 
sundhed mod luftforurening ikke givet den forventede effekt. Hvert år fører luftforurening til ca. 
400 000 for tidlige dødsfald og flere hundrede milliarder euro i sundhedsrelaterede eksterne 
omkostninger. Disse betydelige menneskelige og økonomiske omkostninger er imidlertid endnu 
ikke afspejlet i tilstrækkelige foranstaltninger over hele EU, advarer revisorerne. De tilføjer, at 
partikler, nitrogendioxid og ozon ved jordoverfladen er de luftforurenende stoffer, der forårsager 
flest for tidlige dødsfald, og at mennesker i byområder er særligt eksponeret. 

Luftkvalitetsdirektivet af 2008 er hjørnestenen i EU's politik for ren luft, da det fastsætter 
luftkvalitetsnormer vedrørende koncentrationen af forurenende stoffer i luften. Revisorerne 
vurderede, hvordan direktivet var udformet, om medlemsstaterne havde gennemført det effektivt, og 
om Kommissionen havde overvåget og håndhævet det. De vurderede endvidere, om 
luftkvalitetsspørgsmålet var afspejlet tilstrækkeligt i andre EU-politikker og blev støttet med EU-
midler, og om offentligheden er blevet godt informeret om emner vedrørende luftkvalitet.  

 "Luftforurening er den største miljørisiko for sundheden i Den Europæiske Union," siger 
Janusz Wojciechowski, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for beretningen. "I de 
seneste årtier har EU's politikker bidraget til at mindske emissionerne, men luftkvaliteten er ikke blevet 
forbedret i samme takt, og den har stadig en betydelig negativ indvirkning på folkesundheden." 

EU's luftkvalitetsnormer blev fastsat for næsten 20 år siden, og revisorerne konstaterede, at nogle af 
dem er meget svagere end WHO-retningslinjerne og langt fra det niveau, som de seneste 
forskningsresultater peger på. Emissionerne af luftforurenende stoffer er faldet, men de fleste 
medlemsstater overholder stadig ikke EU's luftkvalitetsnormer og træffer ikke nok effektive 
foranstaltninger til at forbedre luftkvaliteten, siger revisorerne.  

Der er også en risiko for, at luftforureningen er blevet undervurderet, da den måske ikke altid er 
blevet overvåget på de rigtige steder. Luftkvalitetsplanerne - et centralt krav i luftkvalitetsdirektivet - 
har ofte ikke givet de forventede resultater.  
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Der er begrænsninger i Europa-Kommissionens overvågning af medlemsstaternes resultater med 
hensyn til at opfylde målene for luftkvalitet. Dens håndhævelsesprocedurer har indtil videre ikke 
sikret, at medlemsstaterne overholder direktivets grænseværdier for luftkvalitet. Selv om 
Kommissionen har anlagt sag mod mange medlemsstater og fået medhold, fortsætter 
medlemsstaterne med hyppigt at overskride grænseværdierne for luftkvalitet, siger revisorerne.  

Revisorerne bemærker, at EU-finansiering til luftkvalitet kan være en nyttig støtte, men at de 
finansierede projekter ikke altid er tilstrækkeligt målrettede. De så dog nogle gode projekter under 
deres besøg i medlemsstaterne - især blandt de projekter, der støttes af EU's LIFE-program. 

Luftforurening er et presserende folkesundhedsproblem, og offentlig bevidsthed og oplysning spiller 
en afgørende rolle i indsatsen mod den, siger revisorerne. I den seneste tid har borgerne engageret 
sig mere i luftkvalitetsproblemer og anlagt sager ved nationale domstole, som i flere medlemsstater 
har givet dem medhold hvad angår retten til ren luft. Revisorerne konstaterede imidlertid, at 
luftkvalitetsdirektivet mindre eksplicit end andre miljødirektiver beskytter borgernes adgang til klage 
og domstolsprøvelse. De oplysninger om luftkvalitet, som var tilgængelige for borgerne, var i nogle 
tilfælde uklare, siger de. 

Med henblik på at forbedre luftkvaliteten i EU anbefaler revisorerne: 

• at Europa-Kommissionen gør en mere effektiv indsats  

• at luftkvalitetsdirektivet ajourføres  

• at luftkvalitetspolitikken prioriteres og integreres i andre EU-politikker  

• at den offentlige bevidsthed og oplysning styrkes. 

Bemærkninger til redaktører 

Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for andre 
interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter for 
civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, vi fremsætter i vores særberetninger, bliver 
gennemført i praksis. Den høje gennemførelsesgrad viser, at vores arbejde kommer EU's borgere til 
gode. 

Særberetning nr. 23/2018 "Luftforurening: Vores sundhed er stadig utilstrækkeligt beskyttet" 
foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. 
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