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Verzoekschrift 161/2006, ingediend door Dan Brennan (Ierse nationaliteit), over vervuiling 
in Kilkenny (Ierland) en de gevolgen hiervan voor plaatselijke veeboerderijen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beweert dat de gezondheidsproblemen die zijn vee sinds 1990 treffen (gewichtsverlies, 
langzame groei, verminderde melk- en botervetproductie) worden veroorzaakt door vervuiling 
van een nabijgelegen baksteenfabriek. Hij wijst erop dat de geregistreerde emissiewaarden van 
fluoride van de fabriek de wettelijke drempels overschrijden. Hij vreest ook dat de vervuiling 
rampzalige gevolgen voor de gezondheid van zijn kinderen kan hebben. Hij wijst erop dat hij de 
zaak al tevergeefs aan de betreffende Ierse landbouw-, milieu- en veterinaire instanties heeft 
voorgelegd. Bijgevolg verzoekt hij het Europees Parlement actie te ondernemen om te 
garanderen dat de betreffende EU-bepalingen worden nageleefd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 juni 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, 
lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2006

I. Achtergrond/Samenvatting/Geschiedenis

Het verzoekschrift heeft betrekking op gezondheids- en productiviteitsproblemen van een kudde 
melkvee die indiener bezit in Kilkenny (Ierland). Deze problemen zijn gedurende lange tijd 
gedocumenteerd, maar ondanks aanzienlijke onderzoeken is de oorzaak ervan niet vastgesteld. 
Indiener oppert dat de problemen kunnen zijn veroorzaakt door vervuiling afkomstig van een 
nabijgelegen steenfabriek, in het bijzonder door de uitstoot van fluoride en chloride. 

Door indiener overgelegde documenten laten zien dat de toegestane emissiewaarden van deze 
verontreinigende stoffen worden beperkt door een vergunning die is afgegeven door het Ierse 
Agentschap voor milieubescherming (EPA), maar dat controles gedurende de periode 2002-2005 
in een aantal gevallen hebben uitgewezen dat deze emissiegrenzen zijn overschreden. De 
documenten laten ook zien dat het EPA bij verschillende gelegenheden herstelmaatregelen van 
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de bedrijfsleiding heeft geëist, maar dat desalniettemin inbreuk op de vergunningsvoorwaarden 
werd gemaakt. Verder blijkt duidelijk dat de toegestane emissiewaarde voor fluoride in de 
betrokken periode door het EPA is verscherpt.

De meest recente informatie, ingediend na het oorspronkelijke verzoekschrift, lijkt erop te wijzen 
dat er het laatste jaar enige verbetering in de toestand van het melkvee is opgetreden en dat de 
uitstoot uit de steenfabriek is verminderd. Exacte gegevens over de actuele emissiegrenzen die 
op de fabriek van toepassing zijn en over de feitelijke emissiewaarden, zijn niet opgenomen in 
het verzoekschrift.

II. Het verzoekschrift

Indiener documenteert de problemen op zijn boerderij en hekelt de Ierse autoriteiten – het EPA 
en het ministerie van Landbouw – omdat zij volgens hem deze problemen niet hebben aangepakt 
in de periode 2003-2006. Indiener merkt op dat tot nu toe geen oorzaak voor de problemen is 
gevonden. Hij verzoekt het Europees Parlement in deze zaak te interveniëren door aan te bevelen 
dat de problemen worden opgelost. Hij noemt een aantal specifieke zaken die hij onderzocht zou 
willen zien:

a) De aandacht die het Ierse ministerie van Landbouw aan de zaak heeft besteed.
b) De aandacht die het EPA aan de zaak heeft besteed en de vraag of het EPA als 

vergunningverlener voor het bedrijfsleven de belangen van een boer onvoldoende heeft 
beschermd.

c) De oorzaak van de gezondheidsproblemen op de boerderij.
d) De reden waarom het EPA de boerderij niet heeft laten inspecteren door een toxicoloog.

e) De reden waarom in dit geval geen deskundige op het gebied van fluoridenemissies is 
ingeschakeld om mogelijke vervuiling vanuit de steenfabriek uit te sluiten.

III. Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

De belangrijkste communautaire wetgeving voor de beheersing van vervuiling die in dit 
bepaalde geval relevant kan zijn, omvat Richtlijn 84/360/EEG van de Raad van 28 juni 1984 
betreffende de bestrijding van door industriële inrichtingen veroorzaakte luchtverontreiniging1 en 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging2.

Richtlijn 84/360/EEG bepaalt dat voor de bedrijfsvoering van inrichtingen die worden genoemd 
in de bijbehorende bijlage I de toestemming is vereist van de bevoegde autoriteiten. Inrichtingen 
voor de fabricage van bakstenen zijn in deze bijlage opgenomen. Goedkeuring kan alleen 
worden verleend wanneer de betreffende autoriteit oordeelt dat alle toepasselijke preventieve 
maatregelen tegen luchtverontreiniging zijn getroffen, met inbegrip van de toepassing van de 
beste beschikbare technieken, mits de toepassing van dergelijke maatregelen geen buitensporige 
kosten met zich meebrengt. De autoriteit moet er ook van overtuigd zijn dat het gebruik van de 
inrichting geen belangrijke luchtverontreiniging zal veroorzaken en dat geen van de geldende 
emissienormen zal worden overschreden. Met betrekking tot “bestaande inrichtingen” – die in 
werking waren, gebouwd zijn of zijn goedgekeurd voor 1 juli 1987 – bevat de richtlijn de eis dat 
                                               
1 PB L 188 van 16.7.1984.
2 PB L 257 van 10.10.1996.
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deze geleidelijk worden aangepast aan de beste beschikbare technieken. Uit de in het 
verzoekschrift gepresenteerde informatie is echter niet duidelijk of de steenfabriek in dit geval 
volgens de definitie van de richtlijn een “bestaande” of een “nieuwe” inrichting is. Evenmin is 
duidelijk wanneer door de bevoegde autoriteiten welke maatregelen zijn getroffen om de richtlijn 
om te zetten in nationaal recht, met inbegrip van de eis dat de beste beschikbare technieken 
worden toegepast of nagestreefd.

Richtlijn 96/61/EG vormt een recenter communautair kader voor de vergunningverlening aan 
uiteenlopende industriële inrichtingen. Deze richtlijn is bedoeld om het milieu als geheel te 
beschermen, heeft niet alleen betrekking op emissies in de lucht en zal daarom Richtlijn 
84/360/EEG vervangen, die wordt ingetrokken. Richtlijn 96/61/EG is van toepassing op 
industriële installaties die zijn opgenomen in de bijbehorende bijlage I, met inbegrip van 
installaties vanaf een zekere grootte voor de productie van bakstenen. Vergunningen die worden 
afgegeven door bevoegde autoriteiten moeten maximale emissiewaarden en andere voorwaarden 
bevatten die zijn gebaseerd op de beste beschikbare technieken. Deze eis is strenger dan die van 
Richtlijn 84/360/EEG omdat de beste beschikbare technieken niet alleen de toegepaste 
technologie betreffen maar ook de manier waarop de installatie wordt ontworpen, gebouwd, 
onderhouden, bediend en ontmanteld. Ook met plaatselijke milieuomstandigheden, technische 
kenmerken en de geografische locatie van de installatie moet rekening worden gehouden. 
“Nieuwe” installaties – in essentie die welke tot stand zijn gekomen na 30 oktober 1999 – mogen 
niet in gebruik worden genomen zonder een vergunning die is afgegeven in overeenstemming 
met de richtlijn. “Bestaande” installaties moeten vanaf 30 oktober 2007 voldoen aan de eisen van 
de richtlijn.

Uit de in het verzoekschrift gepresenteerde informatie wordt niet duidelijk of de steenfabriek 
onder Richtlijn 96/61/EG valt. Als dat wel het geval is moet, aangenomen dat het een 
“bestaande” inrichting betreft, de installatie uiterlijk op 30 oktober 2007 een vergunning hebben 
en volgens die vergunning werken overeenkomstig de eisen van de richtlijn.

Wat betreft de juiste controlenormen voor industriële installaties waarmee een oordeel kan 
worden gevormd over de beste beschikbare technieken en de bijbehorende emissieniveaus in het 
kader van Richtlijn 96/61/EG, organiseert de Commissie een uitwisseling van informatie 
overeenkomstig artikel 16, lid 2 van de richtlijn. Dit verschaft de basis voor de publicatie van 
een reeks referentiedocumenten. Een referentiedocument over de keramische sector, waaronder 
begrepen de productie van bakstenen, is in voorbereiding. Volgens de conclusies van de 
technische werkgroep die voor dit proces is gevormd, ligt het emissieniveau voor fluoride bij de 
beste beschikbare technieken in de orde van 1-10 mg/m3, in de vorm van waterstoffluoride (HF), 
terwijl dat voor chloride 1-30 mg/m3 is, in de vorm van waterstofchloride (HCl).

Met de in het verzoekschrift gepresenteerde informatie kunnen sommige aspecten worden 
vastgesteld van de maximale emissiewaarden die de laatste jaren in de steenfabriek voor HF zijn 
toegepast, maar niet het volledige beeld. In het bijzonder schijnt een maximale emissiewaarde 
van 1 kg/uur te zijn toegepast tot november 2004, toen het EPA de bedrijfsleiding opdroeg het 
HF-niveau beneden 0,59 kg/uur te houden, na een beoordeling aan de hand van modellen die 
erop leek te duiden dat emissies boven dit niveau de plaatselijke luchtkwaliteit zouden kunnen 
schaden. In juni 2005 liet het EPA de bedrijfsleiding weten dat het emissieniveau niet hoger 
mocht zijn dan 0,54 kg/uur, waarbij het de invoering van een procedure eiste om de emissies te 
beperken als controles zouden aantonen dat dit niveau dreigde te worden overschreden. Vanaf 
1 januari 2006 geldt een nieuwe maximale emissiewaarde van 10 mg/m3. In het verzoekschrift 
wordt geen informatie gegeven over de maximale emissiewaarden voor HCl.
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Doordat verschillende eenheden zijn gebruikt (mg/m3 en kg/uur) laten de op de steenfabriek 
toegepaste waarden zich, met uitzondering van de laatste maximumwaarde die in de vorige 
alinea is genoemd, moeilijk vergelijken met de emissiewaarden die geacht worden overeen te 
komen met de beste beschikbare technieken. Ervan uitgaande dat de steenfabriek valt onder de 
werking van Richtlijn 96/61/EG, zou in beginsel meer informatie over de emissies van HF (en 
andere verontreinigende stoffen) beschikbaar moeten zijn via het Europese emissieregister van 
verontreinigende stoffen (EPER), ingesteld overeenkomstig Beschikking 2000/479/EG van de 
Commissie1. De EPER-rapporten bevatten echter geen informatie over deze fabriek.

Ook met betrekking tot het voldoen aan de gestelde vergunningvoorwaarden kan een deel van 
het beeld worden gereconstrueerd aan de hand van de in het verzoekschrift gepresenteerde 
informatie. Zo zijn in de periode 2003-2005 overschrijdingen van de maximale emissiewaarden 
voor zowel HF als HCl waargenomen, die het EPA ertoe brachten bij ten minste vier 
gelegenheden van de bedrijfsleiding schriftelijk herstelmaatregelen te eisen. Andere acties van 
het EPA en van de bedrijfsleiding, volgend op elk van deze aanschrijvingen, zijn in het 
verzoekschrift niet gedocumenteerd. Evenmin is informatie opgenomen over de naleving van de 
huidige vergunningvoorwaarden door de fabriek.

IV. Conclusies

Erkend wordt dat de oorzaak van de beschreven problemen op de boerderij van indiener nog niet 
is vastgesteld. Elke suggestie dat de problemen te wijten zijn aan emissies van de steenfabriek is 
dan ook speculatief. Anderzijds is het van belang dat de toepasselijke communautaire wetgeving 
volledig wordt omgezet in nationaal recht ter bescherming van volksgezondheid en milieu. Het 
verzoekschrift geeft in dit verband niet over alle relevante aspecten volledige informatie. De 
Commissie zal daarom de Ierse autoriteiten schriftelijk verzoeken op te helderen welke 
maatregelen zijn getroffen of worden voorbereid om de Richtlijnen 84/360/EEG en 96/61/EG 
om te zetten in nationaal recht, onder meer door het stellen van vergunningvoorwaarden en 
controle op en handhaving van de naleving van deze voorwaarden, en te verklaren waarom de 
fabriek ontbreekt in de Ierse EPER-rapporten. De Commissie zal de Ierse autoriteiten ook vragen 
wat volgens hen de gevolgen van de steenfabriek voor de boerderij zijn en hoe deze zijn 
verdisconteerd in de regulering van voornoemde fabriek.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juli 2007

Zoals aangekondigd in de Mededeling van de Commissie op 10 november 2006, hebben de 
diensten van de Commissie om aanvullende informatie gevraagd bij de Ierse autoriteiten over de 
toepassing van de Richtlijnen 84/360/EEG betreffende de bestrijding van door industriële 
inrichtingen veroorzaakte luchtverontreiniging2 en 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging (IPPC)3 op de baksteenfabriek, over de reden waarom de fabriek 
ontbreekt in de Ierse EPER-rapporten (Europese emissieregister van verontreinigende stoffen) en 
over de bevindingen van de Ierse autoriteiten met betrekking tot de gevolgen van de fabriek op 
de boerderij van indiener. De Ierse autoriteiten hebben dit verzoek beantwoord door verdere 
informatie te verstrekken aan de Commissie.

                                               
1 Beschikking van de Commissie van 17 juli 2000 inzake de totstandbrenging van een Europees emissieregister van 

verontreinigende stoffen (EPER) overeenkomstig artikel 15 van Richtlijn 96/61/EG van de Raad inzake 
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC), PB L 192, 28.7.2000.

2 PB L 188 van 16.7.1984, blz. 20.
3 PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26.
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De Ierse autoriteiten hebben bevestigd dat de steenfabriek een 'bestaande' fabriek is in de context 
van Richtlijn 84/360/EG en in 1992 een vergunning heeft gekregen. De Commissie beschikt niet 
over de gedetailleerde vereisten in deze vergunning, en weet met name niet hoe de vereiste uit de 
richtlijn voor het toepassen van of het aanpassen aan de beste beschikbare technieken wordt 
behandeld.

De Ierse autoriteiten hebben ook bevestigd dat de fabriek onder Richtlijn 96/61/EG valt (en een 
'bestaande' installatie is) en dat er krachtens deze richtlijn in 2001 een nieuwe vergunning is 
verleend die de vergunning van 1992 vervangt. Met betrekking tot de emissies van fluoride en 
chloride bevat deze nieuwe vergunning emissiegrenzen die overeen lijken te komen met de 
niveaus die bij de conclusies over de beste beschikbare technieken (BBT) horen, die uiteen zijn 
gezet in het desbetreffende BBT-referentiedocument1.

De Ierse autoriteiten hebben aangegeven dat op basis van werkzaamheden in opdracht van het 
Milieubeschermingsagentschap (EPA), als onderdeel van een intergouvernementeel onderzoek, 
is vastgesteld dat de milieugevolgen van emissies, in het bijzonder die van fluoride, die 
afkomstig zijn van de baksteenfabriek, onvoldoende zijn om aanzienlijke milieuvervuiling of 
problemen voor de diergezondheid te veroorzaken. Ze verwijzen ook naar de controle van de 
lucht die is uitgevoerd op de boerderij van indiener, waarbij naar verluidt de aangetroffen 
fluoridenniveaus binnen de betreffende kwaliteitsnormen voor lucht zijn gebleven.

De Ierse autoriteiten hebben informatie verstrekt over de naleving door de steenfabriek van de 
toegestane emissieniveaus vanaf het moment dat de huidige licentie werd verleend (2001). Op 
basis van eigen controles heeft de vergunninghouder 3 niet-nalevingen gerapporteerd (in 2001 en 
2002) uit 22 controlemomenten voor fluoriden en 1 niet-naleving (in 2001) uit 6 
controlemomenten voor chloriden. Gedurende dezelfde periode zijn tijdens controles door 
contractanten namens de EPA 3 niet-nalevingen gerapporteerd uit 5 controlemomenten voor 
fluoriden en 2 niet-nalevingen uit 4 controlemomenten voor chloriden. Het EPA heeft sinds 2001 
naar verluidt vijf meldingen van niet-naleving gemaakt aan de vergunninghouder. De Ierse 
autoriteiten melden dat de exploitant in elk afzonderlijk geval de vereiste corrigerende 
maatregelen heeft getroffen. De Commissie beschikt echter niet over alle details van de 
gerapporteerde niet-nalevingen en de bijbehorende maatregelen voor elke afzonderlijke 
gebeurtenis.

Uit de meest recente gegevens van de controle op de emissie (van 22 juni 2006) die door de Ierse 
autoriteiten zijn verstrekt, blijkt de naleving van de emissiegrenzen voor fluoriden en chloriden.

De Ierse autoriteiten verklaren dat de fabriek niet werd opgenomen in de EPER-rapportage voor 
Ierland omdat de emissie van waterstoffluoride in 2004 onder de rapportagedrempel viel. Ze 
geven aan dat de emissies van waterstoffluoride in 2004 van de fabriek 3 370 kg waren, terwijl 
de EPER-rapportagedrempel 5 000 kg is. De Commissie beschikt echter niet over informatie 
over de manier waarop de emissies van de fabriek zijn gemeten teneinde vast te stellen of er wel 
of geen EPER-rapportage was vereist, noch heeft zij informatie over de jaarlijkse emissie van 
waterstofchloride.

De website van de EPA (http://www.epa.ie) bevat informatie over de licenties van Ierse IPPC-
installaties, inclusief zowel de definitieve besluiten als enkele aanvullende documenten. Uit de 
documenten op de website die betrekking hebben op de baksteenfabriek blijkt dat de 
                                               
1 Zie het referentiedocument over de keramische sector http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm.
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vergunninghouder een aantal maatregelen voor procesoptimalisatie heeft genomen teneinde de 
fluoridenemissies in de lucht te verlagen. Deze maatregelen hebben betrekking op wijzigingen in 
de bedrijfsvoering van de ovens (sinds oktober 2001 wordt slechts één van de twee ovens 
gebruikt), de recirculatie van rookgas en het toevoegen van kalksteen aan de grondstof. De 
vergunninghouder heeft in april 2006 verklaard dat de emissiegrenzen van de vergunning door 
deze maatregelen kunnen worden bereikt.

Zoals eerder werd vermeld in de vorige mededeling, is de oorzaak van de problemen die voor de 
boerderij van indiener zijn gedocumenteerd, niet vastgesteld. Het zou ongepast zijn als de 
Commissie zou gaan speculeren of de baksteenfabriek wel of niet verantwoordelijk is, omdat dit 
een zeer complexe zaak is, waarvoor een gedetailleerde lokale beoordeling en specifieke 
technische expertise vereist is, wat realistisch gezien niet kan worden uitgevoerd door de 
Commissie. De Commissie richt zich dan ook met name op de manier waarop het toepasselijke 
Gemeenschapsrecht is toegepast en gehandhaafd. In dit opzicht heeft de informatie die van de 
Ierse autoriteiten is ontvangen, wel enkele doch niet alle betreffende leemtes opgevuld. De 
Commissie zal de Ierse autoriteiten dan ook opnieuw aanschrijven en hen verzoeken verdere 
informatie te verstrekken over de hierboven beschreven onderwerpen, namelijk de uitvoering 
van Richtlijn 84/360/EEG, de gerapporteerde niet-naleving en bijbehorende genomen 
tenuitvoerleggingsmaatregelen, en de vaststelling van emissieniveaus in de context van de 
EPER-rapportage.


