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Betreft: Verzoekschrift 265/2007 ingediend door Natalia Gonzalez Menendez (Spaanse 
nationaliteit), namens de buurtvereniging San Martin de Verina, tegen industrieel 
lawaai en luchtvervuiling

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster protesteert tegen de lawaai- en luchtvervuiling veroorzaakt door een staalfabriek 
die dicht bij een woonwijk staat. Zij stelt dat de ondraaglijke geluidsemissies noch conform 
een wettelijke regeling, noch op grond van een gebruikelijke procedure door de plaatselijke 
autoriteiten zijn gerapporteerd, dat de overlast nu al meer dan drie jaar aanhoudt maar dat de 
gemeentelijke autoriteiten niets doen om de belangen van de huiseigenaren te beschermen.
Evenzo is er geen toezicht gehouden op de kooldioxide-emissies, hoewel zij de in de 
betreffende nationale wetgeving (RD 1073/02) vastgelegde limieten overschrijden. Zij roept 
de Unie op om tussenbeide te komen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 juli 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 november 2007

Op grond van communautaire wetgeving inzake de beheersing van omgevingslawaai (Richtlijn 
2002/49/EG)1 moeten voor agglomeraties met meer dan 250 000 inwoners uiterlijk op 
respectievelijk 30 juni 2007 en 18 juli 2008 geluidsbelastingkaarten van omgevingslawaai en 
actieplannen ter beheersing van omgevingslawaai worden opgesteld. De Spaanse autoriteiten 
hebben de Commissie bevestigd dat de agglomeratie Gijón (271 039 inwoners) hiervan deel 
uitmaakt. De geluidsbronnen die in dit verband in aanmerking dienen te worden genomen, zijn 

                                               
1 PB L 189 van 18.07.02, blz. 12-26.
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verkeersinfrastructuur en industrieterreinen zoals uiteengezet in bijlage I van Richtlijn 96/61/EG1

van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging. De 
lidstaten kunnen in hun wetgeving ook andere geluidsbronnen opnemen.

Voor alle betreffende geluidsbronnen mogen de lidstaten of de autoriteiten die door de lidstaten 
zijn aangewezen voor de tenuitvoerlegging van voornoemde richtlijn zelf beslissen welke 
maatregelen zij willen treffen ter vermindering van omgevingslawaai en kunnen zij 
grenswaarden of doelwaarden vaststellen voor omgevingslawaai.

De desbetreffende installatie kan ook vallen onder de bepalingen van Richtlijn 96/61/EG als de 
capaciteit de grenswaarden overschrijdt zoals vastgelegd in bijlage I van deze richtlijn.
Krachtens de Richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging 
moeten bevoegde autoriteiten voor iedere installatie een geïntegreerde vergunning afgeven op 
basis van de beste beschikbare technieken waarmee een hoog beschermingsniveau van het 
milieu in zijn geheel wordt gewaarborgd, inclusief bescherming tegen lawaai. De bevoegde 
autoriteiten dienen er tevens voor te zorgen dat de vergunningsvoorwaarden door de
exploitant in zijn installatie worden vervuld. Er geldt een overgangsperiode tot 30 oktober 
2007 waarin lidstaten ervoor kunnen zorgen dat installaties aan de bepalingen van de richtlijn 
voldoen.

In Kaderrichtlijn 96/62/EG2 en Richtlijn 1999/30/EG3, waarin de jaarlijkse grenswaarde voor 
PM10 voor luchtkwaliteit is vastgelegd, worden geen specifieke bepalingen uiteengezet voor 
de beperking van emissies of exploitatiebeperkingen voor industriële exploitanten. Krachtens 
de bepalingen van de richtlijnen inzake luchtkwaliteit dient de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat ervoor te zorgen dat alle grenswaarden op de einddatum in het gehele grondgebied in 
acht worden genomen, ook in de nabijheid van industriële bronnen, en met name in stedelijke 
gebieden waar het risico voor de bevolking groot is. Het is aan de Spaanse autoriteiten om de 
middelen en maatregelen concreet in te vullen.

De gemeten PM10-concentraties in Gijón overschrijden de grenswaarden. Hiervoor zijn reeds 
maatregelen getroffen, die worden uiteengezet in het luchtkwaliteitsplan voor Gijón. Tot 
dusverre is echter geen echte verbetering geconstateerd in de PM10-concentratie in het gebied.
Wat de conformiteit met Richtlijn 99/30/EG betreft, merkt de Commissie op dat de PM10-
grenswaarden ter bescherming van de volksgezondheid in Gijón bij de inwerkingtreding van 
de grenswaarde in 2005 werden overschreden. De PM10-grenswaarden worden in de gehele 
EU vaak overschreden. De Commissie vraagt lidstaten nu haar op de hoogte te houden van 
maatregelen die zijn getroffen ter verbetering van de situatie en waarmee tevens wordt 
voldaan aan de vereisten van de richtlijnen inzake luchtkwaliteit. Op basis van de informatie 
van de lidstaten kan de Commissie de omvang van het probleem beter inschatten en bekijken 
welke actie moet worden ondernomen, horizontaal of met betrekking tot specifieke locaties.
De Commissie is tevens voornemens proactieve stappen te ondernemen om lidstaten te helpen 
maatregelen uit te stippelen waarmee de situatie kan worden verbeterd.

                                               
1 PB L 257 van 10.10.96, blz. 26-40.
2 PB L 296 van 21.11.96, blz. 55.
3 PB L 163 van 19.6.1999, blz. 41.
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Wat de CO2-uitstoot betreft, kan Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor 
de handel in broeikasgasemissierechten1 van toepassing zijn op de desbetreffende installatie
als de capaciteit de grenswaarden overschrijdt die zijn vastgelegd in bijlage I van deze 
richtlijn. Voorts dient de installatie te voldoen aan de bepalingen van Beschikking 
2007/589/EG van de Commissie tot vaststelling van richtsnoeren voor de monitoring en 
rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG.2
Volgens deze richtlijnen moeten nationale overheden met de exploitant van de installatie een 
specifieke monitoringmethodiek alsmede een monitoringplan met betrekking tot CO2-uitstoot 
overeenkomen, waarbij de gedetailleerde vereisten van activiteitgebonden richtlijnen voor de 
staalsector zoals beschreven in bijlage VI van Beschikking 2007/589/EG worden 
meegenomen. Uiterlijk op 31 maart 2008 moeten verslagen over de CO2-uitstoot worden 
gecontroleerd door externe auditors en door de bevoegde autoriteiten worden goedgekeurd.

Conclusies

Vastgesteld is dat de PM10-grenswaarde voor vaste deeltjes in Gijón is overschreden. Spanje 
is nu wettelijk verplicht alle redelijke maatregelen te treffen om te voldoen aan de PM10-
grenswaarden voor de luchtkwaliteit. De relevante lidstaat mag echter zelf bepalen welke 
maatregelen hij wil treffen voor verbetering van de luchtkwaliteit en tegen geluidshinder.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

Richtlijn 2002/49/EG bevat de gemeenschapswetgeving inzake de evaluatie en de beheersing 
van omgevingslawaai. De richtlijn stelt geen gemeenschappelijke grenzen aan lawaai en laat 
invoering van grenswaarden voor lawaai en andere maatregelen ter beperking van lawaaihinder 
aan de beoordeling van de lidstaten over. Volgens de richtlijn dienen de lidstaten strategische 
geluidsbelastingkaarten en actieplannen op te stellen ter beheersing van omgevingslawaai.

Wat de agglomeratie Gijón betreft, kan de Commissie bevestigen een geluidskaart voor dat 
gebied te hebben ontvangen zoals richtlijn 2002/49/EG3 dat voorschrijft. Op dit moment wordt 
het rapport van de Spaanse autoriteiten met de geluidskaarten samen met soortgelijke rapporten 
uit de andere lidstaten beoordeeld, welke beoordeling nog niet is afgerond. Zodra de beoordeling 
is afgerond, zal tegen eventuele tekortkomingen in de wijze waarop Spanje richtlijn 2002/49/EG 
naleeft overeenkomstig het Verdrag worden opgetreden.

Er zijn geluidskaarten gemaakt en actieplannen opgesteld, die aan de Commissie zijn 
voorgelegd en aan het publiek bekendgemaakt4, overeenkomstig artikel 9 van richtlijn 
2002/49/EG.

De Commissie kan bevestigen dat voor de bewuste installatie een vergunning is afgegeven 
overeenkomstig richtlijn 2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 

                                               
1 PB L 275 van 25.10.03, blz. 32.
2 PB L 229 van 31.08.07, blz. 1.
3 PB L 189, 18.7.2002, blz. 12-26.
4 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/&vm=detailed&sb=Title.
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verontreiniging (IPPC)1. Onlangs heeft Spanje echter een schriftelijke waarschuwing 
gekregen in verband met de wijze waarop de richtlijn wordt uitgevoerd. Het land heeft 
onvoldoende vooruitgang kunnen tonen in het terugdringen van het hoge aantal bestaande 
installaties die nog niet met de vereisten van de richtlijn in overeenstemming zijn.

Op het punt van de excessieve blootstelling aan luchtverontreiniging merkt de Commissie op 
dat blijkens het laatste officiële rapport van de Spaanse autoriteiten van september 2008 en de 
daaropvolgende herziening van april 2009, de dagelijkse PM10 grenswaarde in 2007 nog 
steeds werd overschreden.

Een aantal lidstaten, waaronder Spanje, hebben al vanaf het moment dat de grenswaarden 
voor PM10  werden ingevoerd, in 2005, moeite gehad om aan die grenswaarden te voldoen. De 
nieuwe richtlijn 2008/50/EG2 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa 
geeft de lidstaten de mogelijkheid om tot juni 2011 te worden vrijgesteld van de verplichting 
die grenswaarden toe te passen, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Spanje heeft in 2008 en 2009 meerdere vrijstellingen aangemeld, maar die aanmeldingen 
bestrijken niet alle gebieden waar de PM10 grenswaarden worden overschreden, zoals de 
agglomeratie Gijón. De Commissie heeft dan ook op 29 januari 2009 een niet-
nakominsprocedure ingesteld wegens niet-naleving van de in richtlijn 1999/30/EG3 genoemde 
grenswaarden. Het antwoord kwam in april 2009 en zal door de Commissie aandachtig 
worden bestudeerd. Wanneer er een vrijstelling wordt aangemeld voor Gijón, heeft de 
Commissie negen maanden tijd, te rekenen vanaf de ontvangst van de aanmelding, om na te 
gaan of aan alle voorwaarden voor vrijstelling is voldaan. Deze beoordeling van de 
aanmelding biedt de Commissie ook de gelegenheid voor een diepgaander toetsing van de 
wijze waarop de luchtkwaliteit in elk van de aangemelde gebieden wordt beheerd.  

De Commissie wijst erop dat de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht 
wordt geregeld in Richtlijn 2008/99/EG4. Deze richtlijn, die uiterlijk op 26 december 2010 
moet zijn omgezet, bevat een lijst met ernstige milieudelicten die de lidstaten strafbaar 
moeten stellen en waarvoor afschrikkende, evenredige en doelmatige strafrechtelijke sancties 
moeten worden ingevoerd.

Conclusies

De PM10-grenswaarde voor vaste deeltjes in Gijón wordt nog steeds overschreden, en Spanje 
is nu wettelijk verplicht alle redelijke maatregelen te treffen om te voldoen aan de PM10-
grenswaarden voor de luchtkwaliteit. Spanje heet ook een eerste waarschuwingsbrief 
gekregen. Daarnaast overweegt de Commissie stappen om te zorgen voor de 
tenuitvoerlegging van het geluidsactieplan, die per januari 2009 is vereist. Er zij echter op 
gewezen dat de relevante lidstaat zelf mag bepalen welke maatregelen voor verbetering van 
de luchtkwaliteit en tegen geluidshinder hij wil treffen.

                                               
1 PB L 24, 29.1.2008, blz.8.
2 PB L152, 11.6.2008, blz.1.
3 PB L163, 29.6.2009, blz.41.
4 Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008.
inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht, PB L 328, 6.12.2008, blz. 28-37.
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