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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 1083/2013, ingediend door Wolfdietrich Burde (Duitse 
nationaliteit), over ontoereikende controle door de Commissie op 
milieugerelateerde inbreuken in Freiburg im Breisgau (Duitsland)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener geeft aan dat hij op geen van de klachten die hij in maart en april 2013 via internet 
bij de Commissie heeft ingediend antwoord heeft gekregen. De klachten betreffen inbreuken 
op de Uniewetgeving inzake luchtkwaliteit en het feit dat de Duitse autoriteiten de 
stikstofoxide-emissies niet terugdringen, zoals zij verplicht zijn te doen vóór 2015. De uiterste 
termijn daarvoor is al verlengd, waarna de autoriteiten deze naast zich neer hebben gelegd, 
hoewel de stad Freiburg in staat is binnen de vereiste termijn aan de wetgeving te voldoen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 februari 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 juli 2015

De Commissie heeft in september 2014 via EU-Pilot een verzoek aan Duitsland gestuurd met 
betrekking tot de schending van de NO2-grenswaarden voor de luchtkwaliteit in een aantal 
luchtkwaliteitszones, uit hoofde van Richtlijn 2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit en 
schonere lucht voor Europa1.

In juni 2015 heeft de Commissie Duitsland een ingebrekestelling doen toekomen wegens 
meerdere jaren op rij niet nageleefde NO2-grenswaarden voor de luchtkwaliteit in een aantal 
luchtkwaliteitszones, waaronder de zone Ballungsraum Freiburg, die het onderwerp van dit 
verzoekschrift vormt. In de ingebrekestelling verwoordt de Commissie ook het standpunt dat 

1 PB L 152 van 11.6.2008, blz. 1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0050
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Duitsland niet de juiste maatregelen heeft genomen in die zones om de periode van niet-
naleving zo kort mogelijk te houden, als voorgeschreven door Richtlijn 2008/50/EG. 

Conclusie

Naar aanleiding van de door indiener naar voren gebrachte bezwaren heeft de Commissie 
bovengenoemde inbreukprocedure ingeleid.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 28 oktober 2016

Luchtverontreiniging blijft een van de grootste milieu- en gezondheidsproblemen in de EU en 
veroorzaakt jaarlijks 400 000 vroegtijdige sterfgevallen. In Duitsland overlijden elk jaar 
60 000 mensen vroegtijdig als gevolg van blootstelling aan luchtverontreiniging.

In Richtlijn 2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa zijn 
grenswaarden vastgesteld voor concentraties van verontreinigde stoffen in de lucht, met het 
oog op het vermijden, voorkomen of verminderen van de schadelijke gevolgen voor de 
menselijke gezondheid en/of het milieu als geheel. Deze richtlijn voorziet in een 
resultaatsverbintenis, niet in een middelenverbintenis; de keuze voor de middelen om het 
resultaat te bereiken wordt aan de lidstaten overgelaten. Dit betekent dat de richtlijn de 
Commissie niet de bevoegdheid geeft om bepaalde door een stad genomen maatregelen te 
verbieden.

Met betrekking tot de NO2-concentratie in de lucht bepaalt Richtlijn 2008/50/EG dat de 
jaargrenswaarde vereist dat een gemiddelde concentratie van 40 μg/m³ niet wordt 
overschreden. De voor Freiburg gerapporteerde gemiddelde concentratie was sinds 2010 (het 
jaar dat de grenswaarde moest zijn bereikt) elk jaar hoger dan de jaargrenswaarde. Volgens de 
jaarverslagen inzake de luchtkwaliteit die Duitsland bij de Commissie indiende, is het 
maximale jaargemiddelde van de NO2-concentratie in Ballungsraum Freiburg tussen 2010 en 
2015 gedaald van 70 μg/m³ tot 56 μg/m³. Ondanks deze dalende trend werd de 
jaargrenswaarde voor NO2 in Freiburg in 2015 nog altijd met 40 % overschreden.

De Commissie heeft in september 2014 via EU-Pilot een verzoek aan Duitsland gestuurd met 
betrekking tot de schending van de NO2-grenswaarden voor de luchtkwaliteit in een aantal 
luchtkwaliteitszones, uit hoofde van Richtlijn 2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit en 
schonere lucht voor Europa1.

In juni 2015 heeft de Commissie Duitsland een ingebrekestelling doen toekomen wegens 
meerdere jaren op rij niet nageleefde NO2-grenswaarden voor de luchtkwaliteit in een aantal 
luchtkwaliteitszones, waaronder de zone Ballungsraum Freiburg, die het onderwerp van dit 
verzoekschrift vormt. In de ingebrekestelling verwoordt de Commissie ook het standpunt dat 
Duitsland niet de juiste maatregelen heeft genomen in die zones om de periode van niet-
naleving zo kort mogelijk te houden, als voorgeschreven door de richtlijn.

Freiburg heeft aangekondigd in 2015 een actualisering ("Fortschreibung") te zullen 
doorvoeren van zijn luchtkwaliteitsplan uit 2012, maar deze actualisering is nog niet 

1 PB L 152 van 11.6.2008, blz. 1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0050
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gepubliceerd1.

Conclusie

Het is in de eerste plaats de taak van de nationale bevoegde autoriteiten om de EU-wetgeving 
op correcte wijze uit te voeren. Bovendien beschikken de nationale administratieve instanties 
die belast zijn met de uitvoering van de EU-wetgeving over betere middelen om specifieke 
gevallen van niet-naleving aan te pakken wanneer de zorgen gerechtvaardigd blijken.

Aangezien de niet-naleving van de grenswaarden echter voortduurt, heeft de Commissie reeds 
inbreukprocedures tegen Duitsland ingeleid wegens overtreding van de artikelen 13 en 23 van 
Richtlijn 2008/50/EG met betrekking tot de grenswaarden voor NO2 (en PM10). 

5. Antwoord van de Commissie (REV II), ontvangen op 31 maart 2017

Volgens het recentste jaarverslag inzake de luchtkwaliteit dat Duitsland bij de Commissie 
heeft ingediend, overschreed Freiburg de grenswaarde voor het jaargemiddelde van de NO2-
concentratie van 40 μg/m³, als vastgelegd in Richtlijn 2008/50/EG, in 2015 met 16 μg/m³ 
(40 %).

Aangezien veel Duitse steden de NO2-grenswaarden nog altijd overschrijden, heeft de 
Commissie aanvullende stappen ondernomen in haar inbreukprocedure tegen Duitsland om 
dit probleem aan te orde te stellen. In februari 2017 kwam zij met een follow-up van het EU-
Pilot-verzoek dat zij had verzonden in september 2014 en van haar ingebrekestelling van 
juni 2015 in de vorm van een gemotiveerd advies. Freiburg is gesitueerd in een van de 
28 zones waarop dit gemotiveerd advies betrekking heeft. Een gemotiveerd advies is de 
laatste stap van een inbreukprocedure vóór een mogelijke verwijzing naar het Hof van 
Justitie, als de situatie met betrekking tot de luchtkwaliteit niet voldoende verbetert.

Opgemerkt zij dat de Commissie wel van mening is dat veel meer inspanningen nodig zijn op 
lokaal, regionaal en nationaal niveau om aan de verplichtingen van de EU-voorschriften te 
voldoen en de volksgezondheid te beschermen, maar dat het toebehoort aan de autoriteiten 
van de lidstaten om de passende maatregelen te kiezen om overschrijding van de NO2-
grenswaarden aan te pakken.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-238_en.htm

Conclusie

De inbreukprocedure tegen Duitsland inzake overschrijding van de NO2-limieten schrijdt 
gestaag voort, omdat de grenswaarde voor het jaargemiddelde van de NO2-concentratie die is 
vastgesteld in Richtlijn 2008/50/EG, in vele Duitse steden, onder andere Freiburg, in 2015 
wederom is overschreden.

1 https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt5/Ref541/Luftreinhaltung/Seiten/Dokumente-Freiburg.aspx .

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-238_en.htm
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt5/Ref541/Luftreinhaltung/Seiten/Dokumente-Freiburg.aspx
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6. Antwoord van de Commissie (REV III), ontvangen op 29 november 2017

Volgens het meest recente jaarverslag inzake de luchtkwaliteit dat Duitsland bij de 
Commissie indiende, is het maximale jaargemiddelde van de NO2-concentratie in Freiburg 
gedaald van 56 μg/m³ in 2015 tot 41,3 μg/m³ in 2016.

Deze onverwachte substantiële daling is toe te schrijven aan het feit dat het meetstation dat in 
het verleden de hoogste NO2-concentraties aan de Schwarzwaldstrasse in Freiburg heeft 
gemeten, in 2016 niet voldeed aan de normen voor de gegevenskwaliteit. Het heeft namelijk 
maar voor 60 % in plaats van 85 % van het jaar bruikbare metingen opgeleverd. In 2016 
kwamen de metingen van dit meetstation uit op een gemiddelde jaarlijkse NO2-concentratie 
van 50 μg/m³. Wegens het ontbreken van geldige gegevens is deze waarde echter bij de 
officiële beoordeling van de luchtkwaliteitszone niet in aanmerking genomen.

Conclusie

Volgens het jaarverslag dat de Duitse autoriteiten over de luchtkwaliteit in 2016 hebben 
ingediend, heeft Freiburg bijna voldaan aan de luchtkwaliteitsnormen voor NO2. Maar door 
het slechte functioneren van het meetstation dat in het verleden de hoogste concentraties heeft 
gemeten, zal in het verslag 2017 over de luchtkwaliteit in deze zone de concentratie 
waarschijnlijk weer hoger uitvallen.

7. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV IV), ontvangen op 21 mei 2019

De Commissie had in haar derde opmerkingen over dit verzoekschrift al aangegeven dat de 
vermindering van de jaarlijkse gemiddelde stikstofdioxideconcentratie (NO2) van 56 µg/m3 
in 2015 tot 41,3 µg/m3 in 2016 waarschijnlijk enigszins zou worden teruggedraaid in 2017. 
De reden hiervoor is dat de veronderstelde vermindering in 2016 toe te schrijven was aan het 
meetstation in de Schwarzwaldstraße, dat niet voldeed aan de in bijlage 1 bij Richtlijn 
2008/50/EG genoemde gegevenskwaliteitsdoelstellingen en hierdoor de hoogste waarden 
vermeldde1. Er is dus geen rekening gehouden met de metingen van dit station in 2016 
(namelijk 50 μg/m³). 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat, zoals indiener heeft opgemerkt, het gerapporteerde 
cijfer voor 2017 op 49 µg/m3 zit en derhalve nog steeds duidelijk de bij Richtlijn 2008/50/EG 
vastgestelde grenswaarde overschrijdt. 

De Commissie is op de hoogte van dergelijke overschrijdingen in Freiburg en vele andere 
Duitse steden. Ze deelt de zorg van indiener dat in ieder geval enkele luchtkwaliteitsplannen 
onvoldoende maatregelen lijken voor te stellen om de jaarlijkse gemiddelde concentraties 
tijdig met succes te verlagen. 

De Commissie heeft daarom besloten de zaak voor te leggen aan het Europees Hof van 
Justitie. 

1 Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en 
schonere lucht voor Europa, PB L 152 van 11.6.2008, blz. 1.
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Conclusie

De grenswaarde voor het jaargemiddelde van de NO2-concentratie die is vastgesteld in 
Richtlijn 2008/50/EG wordt nog steeds overschreden in vele Duitse steden, onder andere 
Freiburg.

Daarom legde de Commissie in oktober 2018 de zaak voor aan het Europees Hof van Justitie.


