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Betreft: Verzoekschrift 0323/2011, ingediend door Alejandro Sanchez (Spaanse nationaliteit), 
namens de "Fundacion Equo", over vermeende overtreding van Richtlijn 2008/50/EG 
van 21 mei 2008, betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa, door de 
gemeente Madrid en het gemeentebestuur van Madrid, Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener meent dat de gemeente Madrid en het gemeentebestuur van Madrid Richtlijn 
2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa al enige jaren 
overtreden. Indiener meent dat de in deze richtlijn en door de WHO vastgestelde grenswaarden 
voor bepaalde schadelijke stoffen overschreden worden. Volgens indiener gaat het daarbij om 
zwevende deeltjes PM10, PM2,5 (de schadelijkste van alle deeltjes), stikstofdioxide (NO2) en 
troposferische ozon (O3). Indiener stelt dat er in de gemeente Madrid een netwerk is van 
23 meetstations voor het hele gebied en dat de stad Madrid over eigen meetstations beschikt die 
beheerd worden door het gemeentebestuur zelf. Indiener beschuldigt het gemeentebestuur van 
Madrid ervan verschillende meetstations elders geplaatst te hebben en andere meetstations die op 
een plaats stonden waar de vervuiling groter was, te hebben opgeheven, hetgeen in strijd is met 
de betreffende richtlijn. Tot slot voegt indiener nog toe dat in het kader van het wegenplan 2007-
2011 het aantal wegen moet worden uitgebreid, waardoor de luchtkwaliteit er nog verder op 
achteruit zal gaan.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 juni 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2011.

In Richtlijn 2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa1 staan 

                                               
1 PB L 152 van 11.6.2008, blz. 1.
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diverse grens- en streefwaarden voor vervuilende stoffen. Ten aanzien van NO2 schrijft de 
richtlijn een grenswaarde van 200 µg/m³ per uur voor, die per kalenderjaar niet vaker dan 
18 keer mag worden overschreden, en een (gemiddelde) jaargrenswaarde van 40 µg/m³. Deze 
grenswaarden gelden sinds 1 januari 2010. Ten aanzien van PM10 schrijft de richtlijn een 
daggrenswaarde van 50 µg/m³ voor, die per kalenderjaar niet vaker dan 35 keer mag worden 
overschreden, en een (gemiddelde) jaargrenswaarde van 40 µg/m³. Deze laatste grenswaarden 
gelden sinds 1 januari 2005. In de richtlijn staat ook dat er voor PM2,5 naar een waarde van 
gemiddeld 25 µg/m3 moet worden gestreefd met ingang van 1 januari 2010, waar dat mogelijk is. 
Deze streefwaarde wordt per 1 januari 2015 omgezet in de grenswaarde. Voor ozon biedt de 
richtlijn ter bescherming van de volksgezondheid een streefwaarde van 120 µg/m³ per acht uur 
als gemiddelde dagwaarde. Deze waarde mag, gemiddeld over drie jaar, niet vaker dan 25 dagen 
per kalenderjaar worden overschreden (met ingang van 1 januari 2010). Al deze waarden zijn op 
basis van aanbevelingen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op grond van 
wetenschappelijk bewijs vastgesteld om de risico's van gezondheidsschade door blootstelling te 
beperken. De EU-richtlijnen komen echter volledig overeen met de aanbevelingen uit de WHO-
richtlijnen. Nadere informatie over de EU-normen is te vinden op onze website1.

Lidstaten dienen uiterlijk negen maanden na afloop van elk kalenderjaar verslag te doen over de 
luchtkwaliteit (zie artikel 27, lid 2, van Richtlijn 2008/50/EG). Zodoende heeft de Commissie de 
verslagen over 2010 nog niet van de lidstaten ontvangen.

Wat betreft de agglomeratie Madrid ES1301, blijkt uit gegevens over 2009 (die zijn aangeleverd 
door Spanje) dat de luchtkwaliteit in deze zone (waarvan de grenzen te vinden zijn op de website 
van de EER2) voldoet aan de grenswaarden voor PM10 en de streefwaarde voor PM2.5.

De uur- en jaargrenswaarden voor NO2 zijn in deze agglomeratie echter overschreden. Lidstaten 
kunnen uit hoofde van artikel 22 van Richtlijn 2008/50/EG de invoeringsdatum van deze 
grenswaarden uitstellen van 1 januari 2010 tot uiterlijk 1 januari 2015, mits zij voldoen aan de 
voorwaarden in artikel 22. De Commissie heeft de lidstaten verzocht haar voor eind september 
2011 van dergelijk uitstel in kennis te stellen. Tot op heden heeft de Commissie van Spanje geen 
kennisgeving ontvangen ter zake van uitgestelde naleving van de grenswaarden voor NO2. Al 
deze kennisgevingen van lidstaten en de daarop volgende beschikkingen van de Commissie zijn 
te vinden op de website van de Commissie3.

Tijdens 2009 is in de agglomeratie Madrid ook de streefwaarde voor ozon overschreden die ter 
bescherming van de volksgezondheid dient. Deze streefwaarde geldt echter pas sinds 1 januari 
2010 en betreft een driejarig gemiddelde over 2010-2012. Uit hoofde van artikel 17, lid 2, van 
Richtlijn 2008/50/EG dienen lidstaten, indien van toepassing, met ingang van de datum waarop 
deze richtlijn van toepassing wordt een luchtkwaliteitsplan ten uitvoer te leggen om de 
streefwaarden te bereiken, behalve wanneer dit niet realiseerbaar is met maatregelen die geen 
buitensporige kosten meebrengen. Uit openbaar toegankelijke informatie blijkt dat er een plan 
was opgesteld voor de periode 2006-20124.

Met betrekking tot de andere luchtkwaliteitzones en -agglomeraties van de Comunidad de 
Madrid heeft indiener in 2009 de volgende overschrijdingen van concentraties vervuilende 

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm.
2 http://www.eea.europa.eu/themes/air/airbase/zones-in-relation-to-eu-air-quality-thresholds.
3 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm.
4http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Planes_FA&cid=1114187099946&idConsejeria=1109266187260&idLi
stConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&sm=
1109265843983.
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stoffen gemeld:

– ES1308 Corredor del Henares: grenswaarden voor PM10, grenswaarden voor NO2 en 
streefwaarde voor ozon;

– ES1309 Urbana Sur: dagggrenswaarde voor PM10, jaarlijkse grenswaarde voor NO2;
– ES1310 Urbana Noroeste: streefwaarde voor ozon;
– ES1311 Sierra Norte: streefwaarde voor ozon;
– ES1312 Cuenca del Alberche: in overeenstemming met alle normen voor vervuilende stoffen 

waarover indiener melding doet;
– ES1312 Cuenca del Alberche: streefwaarde voor ozon.

In al deze zones en agglomeraties wordt voldaan aan de streefwaarde voor PM2,5.

De opmerkingen over de agglomeratie ES1301 (zie hierboven) met betrekking tot 
overschrijdingen zijn ook van toepassing op de zones en agglomeraties van de Comunidad de 
Madrid.

Ten aanzien van de overschrijdingen van de grenswaarden voor PM10 in de agglomeraties 
Corredor del Henares en Urbana Sur wijst de Commissie op de reeds ingeleide inbreukprocedure 
tegen Spanje, wegens zijn tekortschietende handhaving van de grenswaarden voor PM10. De 
Commissie heeft nu besloten de zaak voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese 
Unie.

Ten aanzien van het uit hoofde van Richtlijn 2008/50/EG vereiste aantal stations om de 
genoemde vervuilende stoffen te meten in de agglomeratie Madrid, meldt Spanje dat dit 
ruimschoots wordt gehaald. In het Spaanse verslag over 2009 met betrekking tot de agglomeratie 
Madrid staan meetgegevens van zeven stations voor PM10, vijf stations voor PM2,5, acht stations 
voor NO2 en 23 stations voor ozon.

De criteria voor de plaatsing van meetstations worden beschreven in artikel 17 en de betreffende 
bijlagen van Richtlijn 2008/50/EG en houden rekening met verschillende aspecten. Bijlage V 
van Richtlijn 2008/50/EG stelt ten aanzien van het verplaatsen van meetstations dat 
bemonsteringspunten waar de grenswaarde voor PM10 tijdens de laatste drie jaar is overschreden 
moeten worden gehandhaafd, tenzij verplaatsing in verband met bijzondere omstandigheden en 
met name ruimtelijke ontwikkeling noodzakelijk is. Op basis van de door indiener verstrekte 
informatie kan inzake de plaatsing van meetstations in de agglomeratie Madrid geen overtreding 
van de voorschriften worden vastgesteld.

De Commissie heeft uit hoofde van Richtlijn 2008/50/EG geen bevoegdheid om bouwplannen 
van lidstaten tegen te houden. Lidstaten zijn niettemin verplicht tot naleving van de 
grenswaarden in de betreffende richtlijn en stellen zich met het overschrijden van deze waarden 
bloot aan gerechtelijke procedures om naleving af te dwingen.

Conclusie

De Commissie heeft een inbreukprocedure tegen Spanje ingeleid wegens het niet toepassen van 
de grenswaarden voor PM10. Op grond van de informatie die indiener heeft verstrekt, kan de 
Commissie geen verdere inbreuken op Richtlijn 2008/50/EG vaststellen.


