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Betreft: Verzoekschrift 1668/2008, ingediend door Rudolf Brockmann (Duitse 
nationaliteit), over luchtvervuiling in Spanje door open vuur in de landbouw 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verblijft vaak voor langere tijd in Spanje. In het voor- en najaar verbranden boeren 
daar volgens hem niet alleen organisch afval op hun velden maar ook PVC en plastic, 
waardoor er schadelijke en kankerverwekkende stoffen in de lucht terechtkomen. Volgens 
indiener is het in open vuur verbranden van de genoemde stoffen in Duitsland verboden. 
Indiener wil weten of verhinderd kan worden dat deze praktijk in Spanje voortduurt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009

De EU heeft geen regelgeving over vuur in de openlucht. Dit valt onder de bevoegdheid van 
de lidstaten, die deze verantwoordelijkheid vaak verder delegeren aan de provincies of de 
gemeenten. Alle lidstaten hebben op zijn minst enige vorm van regelgeving; deze loopt echter 
sterk uiteen wat betreft specifieke restricties en de toepassing ervan wat betreft tijd en gebied. 
Verder is er de kwestie van de handhaving, die moeilijk is; geschat wordt dat in de meeste 
lidstaten (waaronder Duitsland) enkele mensen deze regelgeving niet respecteren en zo nu en 
dan uitdrukkelijk verboden materiaal, zoals plastic afval, verbranden. 

De EU-wetgeving stelt grenswaarden voor de luchtkwaliteit en streefwaarden voor twaalf 
verontreinigende stoffen die op het hele grondgebied gerespecteerd moeten worden. Het 
meest relevant in dit geval is de dagelijkse PM10-grenswaarde die in Richtlijn 1999/30/EG1 is 
vastgesteld en is overgenomen door de nieuwe Richtlijn 2008/50/EG2 over de luchtkwaliteit 
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en schonere lucht voor Europa. 

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de beoordeling van de luchtkwaliteit op het gehele 
grondgebied wordt uitgevoerd en dat informatie over de concentratieniveaus beschikbaar 
wordt gesteld aan de Commissie, zodat zij deze kan vergelijken met de grenswaarden van 
zwevende deeltjes die in de richtlijnen zijn vastgesteld. Daartoe wordt verslaglegging 
krachtens Beschikking 2004/461/EG3 van de Commissie gebruikt. De uitkomst van de 
beoordeling van deze verslagen is te vinden op de website van de Commissie.4

Daarnaast zijn de nationale autoriteiten ervoor verantwoordelijk dat zij het publiek actuele 
informatie verschaffen over concentratieniveaus verontreinigende stoffen die aan regelgeving 
zijn onderworpen. De betreffende webpagina voor de regio in Valencia waar indiener woont 
is: 

http://www.cma.gva.es/cidam/emedio/atmosfera/index.htm.

Op dezelfde webpagina kan relevante wetgeving met inbegrip van lokale regelgeving worden 
gevonden.

Pilar de la Horadada ligt in de ES1013-luchtkwaliteitzone "Segura-Vinolopo, Area Costera" 
waarover de Spaanse autoriteiten in het laatste officiële verslag over 2007 hadden verklaard 
dat hier de dagelijkse PM10-grenswaarden worden overschreden. Welke bijdrage vuur in de 
openlucht hieraan levert is niet bekend. 
De Commissie heeft in januari 2009 een inbreukprocedure tegen Spanje ingeleid wegens de 
overschrijding van de PM10-grenswaarden. Hoewel Spanje voor enkele andere zones verzocht 
heeft om uitstel wat betreft de tijdstippen waarop moet worden voldaan aan de grenswaarden 
waarin in artikel 22 van Richtlijn 2008/50/EG wordt voorzien, werd bovengenoemde zone 
niet genoemd in de kennisgeving.

Conclusies 

Gezien deze elementen en de informatie die door indiener wordt gegeven, blijkt niet dat de 
communautaire wetgeving wordt geschonden. Regulering van de specifieke activiteit van het 
verbranden van voorwerpen in de openlucht waarnaar indiener verwijst, valt onder de 
nationale bevoegdheid. De Commissie is reeds op de hoogte van de overschrijding van de 
PM10-grenswaarden voor luchtkwaliteit in het gebied en heeft in januari 2009 een 
inbreukprocedure tegen Spanje ingeleid. De Commissie analyseert momenteel het antwoord 
van de Spaanse autoriteiten. De Commissie blijft de gerapporteerde concentratieniveaus in de 
regio ook nauwlettend volgen en zal passende maatregelen nemen als andere EU-normen 
zoals voor stikstofdioxide (die in 2010 van kracht zullen worden) worden overschreden. 
Burgers hebben daarnaast het recht om zelf voor de nationale rechtbank te eisen dat de 
grenswaarden van de EU worden geëerbiedigd en dat actieplannen voor de korte termijn 
ontwikkeld en ten uitvoer worden gebracht als er in hun gebied een risico op overschrijding 
bestaat. 
                                               
1 PB L 163 van 29.6.1999.
2 PB L 152 van 11.6.2008.
3 PB L 156 van 30.4.2004. 
4 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/reporting.htm.


