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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

11.5.2010

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1708/2008, ingediend door Brigitte Dahlbender (Duitse 
nationaliteit), namens de "Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland", 
gesteund door ongeveer 97 medeondertekenaars, over het feit dat de Duitse 
milieuwetgeving geen rekening houdt met de besluiten van de EU inzake 
luchtkwaliteit

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verwijst naar de onwenselijke luchtkwaliteitsituatie in Karlsruhe, waar de 
verantwoordelijke autoriteiten goedkeuring hebben verleend voor de bouw van een 
kolencentrale. Indienster wijst erop dat het reeds zeer slecht gesteld is met de luchtkwaliteit in 
Karlsruhe en meent dat de goedkeuring indruist tegen de letter en de geest van Richtlijn 
1999/30/EG van de Raad betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en 
stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht en Richtlijn 2008/50/EG van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa. Indienster 
benadrukt dat de goedkeuring is verleend op grond van de geldende Duitse milieubepalingen en 
zij verzoekt derhalve het Europees Parlement te onderzoeken of de bepalingen in 
bovengenoemde richtlijnen correct zijn geïmplementeerd in de Duitse wetgeving.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 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.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Ten behoeve van de luchtkwaliteit stelt Richtlijn 1999/30/EG grenswaarden voor vijf 
verontreinigende stoffen. Deze grenswaarden werden bevestigd in Richtlijn 2008/50/EG, die 
Richtlijn 1990/30/EG vanaf juni 2010 zal vervangen. Lidstaten dienen krachtens Richtlijn 
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1999/30/EG ervoor te zorgen dat er op het gehele grondgebied aan de grenswaarden wordt 
voldaan. De luchtkwaliteit wordt door de bevoegde autoriteiten op diverse plaatsen in Karlsruhe 
en omgeving gemeten. De autoriteiten houden het publiek ook op de hoogte over de 
luchtkwaliteit, zowel door middel van actuele informatie met een voorlopig karakter als aan de 
hand van jaarverslagen, met gevalideerde gegevens. De jaarverslagen worden vervolgens 
voorgelegd aan de Commissie, die daarop beoordeelt of de normen die in de 
Gemeenschapswetgeving worden voorgeschreven, zijn nageleefd. 

Voor het gebied DEZCXX0005A (Ballungsraum Karlsruhe), waar de krachtcentrale zich 
bevindt, zijn er in 2007 geen overschrijdingen van de grenswaarden voor zwevende deeltjes 
(PM10), zwaveldioxide (SO2), of lood gemeld. De beoordeling voor 2007 gaf echter aan dat de 
grenswaarden én de tolerantiemarge voor stikstofdioxide (NO2) werden overschreden. De 
grenswaarden voor NO2 zullen pas per 1 januari 2010 van toepassing zijn, maar een 
overschrijding van de tolerantiemarge vóór die datum verplicht al tot het nemen van maatregelen 
die ervoor moeten zorgen dat op de ingangsdatum in 2010 aan de normen wordt voldaan. De 
Commissie merkt op dat er in 2006 voor het onderhavige gebied een luchtkwaliteitsplan werd 
aangenomen. 

Lidstaten hebben krachtens Richtlijn 2008/50/EG de mogelijkheid om een uitstel van de NO2-
grenswaarden tot uiterlijk 2015 te rapporteren, als het duidelijk is dat er niet aan de normen kan 
worden voldaan en mits er aan de voorwaarden die in artikel 22 van Richtlijn 2008/50/EG 
worden gesteld, tegemoet wordt gekomen. De lidstaat moet onder meer aantonen dat er getracht 
is om voor de oorspronkelijke deadline van 2010 aan de normen te voldoen. 

Uit hoofde van Richtlijn 1999/30/EG en de opvolger daarvan, Richtlijn 2008/50/EG, hebben 
nationale autoriteiten de bevoegdheid ervoor te zorgen dat er maatregelen worden genomen om 
concentraties op een niveau te houden dat onder de grenswaarden ligt. Het mag daarom worden 
verwacht dat een toename van emissies als gevolg van de bouw en ingebruikneming van een 
nieuwe krachtcentrale die de naleving van de grenswaarden in gevaar kan brengen, naar behoren 
wordt gecompenseerd met relevante maatregelen ter bestrijding van verontreiniging. Ruimtelijke 
ontwikkeling valt eveneens onder de bevoegdheden van de lidstaten en opgemerkt dient te 
worden dat de wetgeving op het gebied van luchtkwaliteit niet voorziet in het verstrekken van 
vergunningen aan krachtcentrales of andere industriële installaties. 

Volgens Richtlijn 85/337/EEG1 van de Raad betreffende de milieueffectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten (ook wel de Milieueffectbeoordelingsrichtlijn of 
MEB-richtlijn genoemd) moeten de ontwikkeling en bouw van bepaalde installaties, zoals 
krachtcentrales, worden onderworpen aan een milieueffectbeoordeling. Bij de uitvoering van een 
MEB dienen de waarschijnlijke effecten op het milieu te worden vastgesteld en beoordeeld, en er 
behoren maatregelen te worden voorgesteld om aanzienlijke nadelige effecten te vermijden, te 
verminderen of zelfs te verhelpen. Het publiek moet worden geraadpleegd gedurende de MEB-
procedure en in de uiteindelijke beslissing om al dan niet toestemming te verlenen aan 
industriële ontwikkeling moeten de resultaten van de MEB en van de raadplegingen van het 
publiek worden meegewogen. Getuige het verzoekschrift lijkt het erop dat de beoordeling is 
opgesteld en het publiek is geraadpleegd overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 
85/337/EG. Er kan in dat stadium dan ook geen overtreding uit hoofde van die richtlijn worden 
geconstateerd, tenzij indiener aanvullende informatie weet te leveren.  

De werking van nieuwe grote stookinstallaties boven het nominale thermische ingangsvermogen 
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van 50 MW is ook onderworpen aan Richtlijn 2008/1/EG1 inzake geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging (IPPC-richtlijn) en Richtlijn 2001/80/EG2 inzake de emissies van 
bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties (GSI-richtlijn). Voor de 
installatie moet een geïntegreerde vergunning worden afgegeven, in overeenstemming met de 
bepaling van eerstgenoemde richtlijn, en er moet worden voldaan aan de emissiegrenswaarden 
van de laatstgenoemde richtlijn. 

De IPPC en GSI-richtlijnen voorzien niet in emissiegrenswaarden voor CO2-emissies, aangezien 
de krachtcentrale, wanneer hij eenmaal in bedrijf is, zal worden opgenomen in het EU-stelsel 
voor handel in emissierechten (EU ETS) uit hoofde van Richtlijn 2003/87/EG3. EU ETS 
verplicht de centrale om zijn CO2-emmissies te monitoren en te melden en emissierechten af te 
staan om deze emissies te dekken. Als de krachtcentrale meer emissierechten nodig heeft dan hij 
overeenkomstig de richtlijn kosteloos heeft ontvangen, dan moet hij de rest kopen door veiling of 
op de koolstofmarkt. 

Conclusies 

Op basis van de beschikbare informatie, kan de Commissie geen inbreuk op de 
Gemeenschapswetgeving inzake luchtkwaliteit vaststellen. Hoewel de nieuwe krachtcentrale 
bijkomende verontreiniging kan veroorzaken met nadelige effecten voor het milieu en de 
menselijke gezondheid, is het aan de nationale autoriteiten om mogelijk nadelige gevolgen te 
beoordelen en deugdelijke maatregelen ter bestrijding in te voeren. 

De Commissie zal de uitvoering van de Gemeenschapswetgeving inzake luchtkwaliteit in het 
gebied blijven volgen. Dit geldt in het bijzonder voor de verwachte overschrijding van NO2-
grenswaarden in 2010 in de agglomeratie Karlsruhe. 

Afgaande op de beschikbare informatie, kan de Commissie geen schending vaststellen van de 
MEB-richtlijn of de IPPC/GSI-richtlijnen. Als indiener het Parlement echter aanvullende 
aanwijzingen voor een inbreuk kan verschaffen, kan de Commissie de zaak mogelijk verder 
onderzoeken.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.

De Commissie heeft eerder dit jaar aanvullende informatie ontvangen met betrekking tot dit 
verzoekschrift. Ze onderzocht dit materiaal, maar kon nog steeds geen inbreuk op de Europese 
milieuwetgeving vaststellen.
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