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Betreft: Verzoekschrift 0831/2008 ingediend door M.C.L.V. (Spaanse nationaliteit), 
namens de "Asociación de Vecinos de la Margen Izquierda de Rio Guadalupe de 
Alcañiz" over bescherming tegen verontreiniging met PM10 in de stad Alcañiz in 
de autonome Spaanse regio Aragón

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Namens bovengenoemde vereniging tekent indiener bezwaar aan tegen de ernstige 
verontreiniging met PM10, waaraan de burgers van Alcañiz in de autonome Spaanse regio 
Aragón zijn blootgesteld. De verontreiniging wordt veroorzaakt door een fabriek die silicium 
en kaolien verwerkt en in een bewoond gebied ligt. De vereniging heeft zich herhaaldelijk tot 
de verantwoordelijke en regionale autoriteiten gewend, zonder dat er echter effectieve 
maatregelen zijn genomen ter bescherming van de getroffen burgers. Daarom verzoekt 
indiener het Europees Parlement om op te treden en ervoor te zorgen dat de Spaanse 
autoriteiten de geldende EU wetgeving op dit gebied naleven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 november 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009.

Volgens informatie van indiener werd het PM10-niveau van 50 µg/m3 in 2007 91 keer 
overschreden. Dit is aanzienlijk vaker dan het aantal overschrijdingen van de PM10-
grenswaarde per dag dat volgens Richtlijn 1999/30/EG1 is toegestaan. Volgens deze richtlijn 
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mag de PM10-grenswaarde van 50 µg/m3 vanaf 2005 maar op 35 dagen per kalenderjaar 
worden overschreden.

De Spaanse autoriteiten hebben de Commissie in september 2008 in het verslag over de 
luchtkwaliteit, dat volgens artikel 11 van Richtlijn 96/62/EG1 jaarlijks moet worden 
voorgelegd, niet van deze overschrijding op de hoogte gesteld. Er wordt echter nota van 
genomen dat de bevoegde plaatselijke autoriteit (Gobierno de Aragón) van de situatie op de 
hoogte was en op 12 september 2008 een plan ter verbetering van de luchtkwaliteit in de stad 
Alcañiz heeft goedgekeurd. In dit plan wordt het bedrijf in kwestie als een belangrijke bron 
van luchtverontreiniging in het gebied aangewezen en daarbij worden maatregelen vastgesteld 
die zijn gericht op het bestrijden van deze bron.

De installatie die door indiener als de belangrijkste bron van verontreiniging door zwevende 
deeltjes wordt beschouwd, is volgens de beschrijving in het luchtkwaliteitsplan van Alcañiz, 
een fabriek voor de behandeling van stenen, grind en andere minerale producten (met een 
capaciteit van minder dan 200 000 ton per jaar). Er is echter aanvullende informatie over de 
activiteiten van de installatie nodig om te kunnen bepalen of deze valt onder het 
toepassingsgebied van Richtlijn 2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging2.

De Commissie beschikt momenteel niet over voldoende informatie om te kunnen vaststellen 
of communautaire wetgeving is geschonden. De Commissie zal de Spaanse autoriteiten 
daarom verzoeken om te bevestigen dat in 2007 in Alcañiz overschrijdingen hebben 
plaatsgevonden en om te onderzoeken of dit de voorgaande jaren ook het geval was. Indien 
wordt bevestigd dat er overschrijdingen hebben plaatsgevonden, zal aan de Spaanse 
autoriteiten worden gevraagd om de luchtkwaliteitgegevens voor 2007 opnieuw in te sturen, 
of om te bevestigen dat de voor dat jaar overgelegde gegevens geen goede weergave van de 
werkelijke situatie vormden. De Commissie zal ook informatie opvragen over de vraag of de 
desbetreffende installatie in het toepassingsgebied van Richtlijn 2008/1/EG valt.

De Commissie zal de situatie nauwlettend in de gaten houden en zal alle nodige maatregelen 
nemen om de juiste uitvoering van communautaire wetgeving op het gebied van 
luchtkwaliteit en industriële emissies te waarborgen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 november 2009.

De Commissie was niet op de hoogte van de overschrijding van de PM10-grenswaarde in 
Alcañiz aangezien dit niet gemeld werd in de, volgens artikel 11 van Richtlijn 96/62/EG3

verplicht gestelde, jaarlijkse vragenlijst met betrekking tot de luchtkwaliteit, die over 2007 
door de Spaanse autoriteiten ingediend werd. 

De Commissie heeft momenteel contact met de Spaanse autoriteiten om een officiële 
bevestiging te krijgen van de overschrijding van de PM10-grenswaarde in 2007, die de 
aanleiding vormde voor het aannemen van een luchtkwaliteitsplan in de stad Alcañiz en om 
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opheldering te krijgen over de reden waarom deze niet gemeld werd in de ingevulde 
vragenlijst met betrekking tot de luchtkwaliteit over het jaar 2007. Ook is er om inlichtingen 
verzocht met betrekking tot PM10-overschrijdingen in eerdere jaren en met betrekking tot de 
vraag of de installatie die aangewezen is als voornaamste bron van verontreiniging, valt onder 
de werkingssfeer van Richtlijn 2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging1.

De voorlopige gegevens over het jaar 2008 wijzen erop dat, in navolging van de invoering 
van enkele reductiemaatregelen, de overschrijding van de PM10-grenswaarde in Alcañiz
(barrio de Capuchinos) onder de jaarlijkse en dagelijkse grenzen blijven die vastgesteld zijn in 
Richtlijn 1999/30/EG2 en in de nieuwe Richtlijn luchtkwaliteit 2008/50/EG3.

De Commissie zal de PM10-waarden nauwlettend blijven volgen, zowel in dit gebied als in 
andere luchtkwaliteitzones in Spanje om te verzekeren dat deze onder de vastgestelde 
grenswaarden blijven. Indien de officiële, gevalideerde gegevens 2008 aantonen dat de 
overschrijding van de grenswaarden voortduurt, zal de Commissie de nodige maatregelen 
nemen om ervoor te zorgen dat Spanje zich houdt aan de vereisten van de richtlijn in dit 
gebied.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

De Spaanse autoriteiten hebben de Commissie op 18 februari 2010 laten weten dat de 
overschrijding van de PM10-grenswaarden die in 2007 in Alcañiz - barrio de Capuchinos zijn 
geregistreerd slechts betrekking hadden op een klein gebied, dat wordt getroffen door de 
aanwezigheid van een fabriek (Sílices y Caolines de Aragón, S.L.) die niet onder de 
werkingssfeer van Richtlijn 2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging4 valt, alsmede dat in 2008 ook daar de PM10-niveaus in overeenstemming 
waren met de grenswaarden.

Met betrekking tot het ontbreken van verslaglegging hierover melden de Spaanse autoriteiten 
dat de locatie voor de monsterneming die overschrijdingen in Alcañiz - barrio de Capuchinos 
had laten zien, niet aan de macroscale criteria voor de situering als aangegeven in bijlage III 
van Luchtkwaliteitsrichtlijn, 2008/50/EG5 voldeed en dat deze om die reden niet geschikt 
werd geacht voor verslaglegging.

Rekening houdend met het feit dat in 2008 in Alcañiz op alle huidige meetlocaties aan de 
PM10-grenswaarden werd voldaan, met inbegrip van degene waar het hier om gaat, is het niet 
mogelijk een aanhoudende schending van de bepalingen van Richtlijn 2008/50/EG vast te 
stellen.

De beoordeling van luchtkwaliteit is een bevoegdheid die tot de verantwoordelijkheden van 
de lidstaten behoort. Deze moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen 
die zijn vastgelegd in de Luchtkwaliteitsrichtlijn, met als oogmerk te beoordelen of overal 
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binnen de landsgrenzen aan de grenswaarden wordt voldaan. Als gevolg daarvan verwacht de 
Commissie van de lidstaten dat zij, met inbegrip van een juiste situering van de meetstations, 
een adequate beoordeling van de luchtkwaliteit uitvoeren, die gericht is op het vaststellen van 
alle bestaande overschrijdingen binnen hun grenzen en dat zij deze rapporteren in het kader 
van het jaarlijkse luchtkwaliteitsrapport.

De Commissie zal de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2008/50/EG nauwlettend blijven volgen 
en zij zal alle gepaste handhavingsmaatregelen nemen teneinde de huidige gevallen waarin 
sprake is van overschrijdingen overal binnen de EU aan te pakken om daarmee te garanderen 
dat op zo kort mogelijke termijn aan de eisen wordt voldaan.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 13 januari 2011.

Op 30 september 2010 deelden de Spaanse autoriteiten, in overeenstemming met Richtlijn 
2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa1, de gegevens over 
de luchtkwaliteit in Spanje voor 2009 aan de Commissie mee. Uit dit verslag blijkt dat geen 
enkele van de grenswaarden voor verontreinigende stoffen werd overschreden in de zone 
waarin Alcañiz is gelegen.

Wat betreft het gebruik en de locatie van meetstations voor de luchtkwaliteitsbeoordeling met 
betrekking tot zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxide, zwevende deeltjes, lood, 
benzeen en koolmonoxide, zijn minimumcriteria vastgelegd in de artikelen 5 en 8 en in de 
bijhorende bijlagen van Richtlijn 2008/50/EG. Spanje lijkt deze minimale beoordelingscriteria 
te hebben gerespecteerd in de zone waarin Alcañiz is gelegen. Lidstaten mogen om 
verschillende redenen, zoals ter voorlichting van het publiek of om wetenschappelijke 
redenen (onderzoek naar periodes van luchtvervuiling), beslissen om bijkomende meetstations 
te gebruiken zonder de verzamelde informatie aan de Commissie mee te delen.

Gelet op het voorgaande, konden geen aanhoudende schendingen van de bepalingen van
Richtlijn 2008/50/EG worden vastgesteld in de luchtkwaliteitszone "ES0203 Bajo Aragón".

Wat betreft de toepassing van Richtlijn 2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging2, valt de industriële installatie Sílices y Caolines de Aragón, 
S.L., niet binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn, omdat de capaciteit van de 
installatie de drempelwaarden die bepaald zijn in bijlage I van de richtlijn niet overschrijdt.
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