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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1208/2007, ingediend door Elisabeth en Wilfried Meyer 
(Duitse nationaliteit), over vervuiling die wordt veroorzaakt door de Borgelt 
ijzergieterij in Osnabrück en waarmee Richtlijn 96/61/EG inzake 
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging wordt geschonden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners uiten hun bezorgdheid over die gezondheidsrisico’s die het gevolg zijn van de 
blootstelling van lokale bewoners aan lawaai en giftige dampen van de Borgelt ijzergieterij in 
Osnabrück, waarop het toezicht van de autoriteiten tientallen jaren lang gebrekkig is geweest. 
Volgens Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde 
preventie en bestrijding van verontreiniging zijn bestaande fabrieken sinds 1 november 2007 
verplicht aan bepaalde vereisten te voldoen. De ijzergieterij heeft echter niet voldaan aan de 
benodigde vereisten op het gebied van de onttrekking en de herverwerking van dampen, 
gassen en de uitstoot van afvalgassen en het gebruik van de beste uitstootbeperkende 
technologie. Het lijkt erop dat de inspectie van de fabriek in Osnabrück weigert de bepalingen 
van 2002 tot wijziging van de technische instructies ter voorkoming van luchtvervuiling, die 
zijn goedgekeurd en omgezet in Duitse wetgeving, ten uitvoer te leggen en dat 
informatieverzoeken niet worden beantwoord.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 april 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008
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Indieners uiten hun bezorgdheid over de negatieve gezondheidseffecten ten gevolge van de 
emissies van giftige stoffen en het lawaai van de Borgelt ijzergieterij in Osnabrück. Daarnaast 
meldt indiener dat de instantie, het Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück, niet heeft 
gereageerd op hun verzoeken. Zij hebben echter geen concrete aanduiding gegeven van de 
aard van hun verzoeken. Indieners verzoeken om naleving van de relevante wetgeving.

De relevante communautaire wetgeving met betrekking tot de controle van industriële 
installaties, inclusief hun emissies, is de Richtlijn inzake geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging 2008/1/EG1 (IPPC-richtlijn – codificatie van Richtlijn 
96/61/EG genoemd in het verzoekschrift). Volgens artikel 1 en bijlage I (2.4) vallen 
smelterijen van ferrometalen met een productiecapaciteit van meer dan 20 ton per dag onder 
de IPPC-richtlijn.

De Commissie heeft contact opgenomen met de bevoegde instantie die verantwoordelijk is 
voor de Borgelt ijzergieterij. Volgens de bevoegde instantie is de ijzergieterij geen IPPC-
installatie zoals gedefinieerd in Richtlijn 2008/1/EG. De vergunning voor de ijzergieterij is 
gebaseerd op de nationale wetgeving van Duitsland.

Naast de IPPC-richtlijn gelden ook de bestaande EU-wetgeving inzake luchtkwaliteit2 en de 
nieuwe luchtkwaliteitsrichtlijn3, waarin grenzen en streefwaarden voor vervuilende stoffen 
worden vastgesteld ter bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu op het gehele 
grondgebied. De bevoegde instanties zijn ervoor verantwoordelijk dat alle betrokkenen, 
inclusief (waar gepast) industriële installaties, de richtlijnen naleven. 

Richtlijn 2003/4/EG heeft betrekking op de toegang van het publiek tot milieu-informatie4,

waarbij lidstaten moeten garanderen dat overheidsinstanties, zoals gedefinieerd in artikel 2, 
punt 2, informatie waarover zij beschikken of die voor hen wordt beheerd, beschikbaar maken 
voor aanvragers wanneer die daarom verzoeken en zonder dat zij daarvoor een belang moeten 
aanvoeren. De richtlijn bevat specifieke termijnen: zo spoedig mogelijk of uiterlijk binnen één 
maand na ontvangst door de overheidsinstantie of binnen twee maanden nadat de 
overheidsinstantie het verzoek heeft ontvangen wanneer de gevraagde informatie omvangrijk 
of complex is. Toegang tot milieu-informatie kan alleen worden geweigerd op de gronden die 
in artikel 4 van de richtlijn uiteen worden gezet, bijvoorbeeld wanneer het verzoek te 
algemeen geformuleerd is, het verzoek nog onvoltooid materiaal betreft, het verzoek interne 

                                               
1 PB L 24 van 29 januari 2008, blz. 8. 
2 Richtlijn 96/62/EG van de Raad van 27 september 1996 inzake de beoordeling en het beheer van de 
luchtkwaliteit (PB L 296 van 21.11.1996, blz. 55-63); Richtlijn/30/EG van de Raad van 22 april 1999 betreffende 
grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht (PB 
L 163 van 29.6.1999, blz. 41-60); Richtlijn 2000/69/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
16 november 2000 betreffende grenswaarden voor benzeen en koolmonoxide in de lucht (PB L 313 van 
13.12.2000, blz. 12-21) ; Richtlijn 2002/3/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 februari 2002 
betreffende ozon in de lucht (PB L 67 van 9.3.2002, blz. 14-30); Richtlijn 2004/107/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende arseen, cadmium, kwik, nikkel en polycyclische 
aromatisch koolwaterstoffen in de lucht (PB L 23 van 26.1.2005, blz. 3-16).
3 Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en 
schonere lucht voor Europa (PB L 152 van 11.6.2008).
4 Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het 
publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG, in PB L 41 van 14.2.2003, blz. 26.
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mededelingen betreft of wanneer openbaarmaking van de informatie een negatief effect zou 
hebben op de vertrouwelijkheid van commerciële of industriële informatie en deze 
vertrouwelijkheid bij de nationale of de communautaire wetgeving geboden wordt. Bepaalde 
uitzonderingen die worden genoemd in artikel 4, lid 2, zijn niet van toepassing wanneer het 
verzoek betrekking heeft op informatie over emissies in het milieu.

Wanneer de gevraagde informatie niet in het bezit is van of wordt beheerd voor de 
overheidsinstantie waaraan het verzoek is gericht en deze overheidsinstantie er kennis van 
heeft dat de informatie in het bezit is van of beheerd wordt voor een andere 
overheidsinstantie, geeft zij het verzoek aan die andere instantie door en stelt zij de aanvrager 
daarvan in kennis of licht zij de aanvrager in over de overheidsinstantie waarbij naar haar 
mening de verzochte informatie kan worden aangevraagd. Overheidsinstanties mogen een 
vergoeding vragen voor het leveren van milieu-informatie.

Het is van belang om te benadrukken dat Richtlijn 2003/4/EG alleen geldt voor 
overheidsinstanties zoals gedefinieerd in de richtlijn en dat een overheidsinstantie verplicht is 
te reageren op het verzoek van de aanvrager, ook als zij niet over de informatie beschikt. 
Artikel 6 van de richtlijn betreft toegang tot de rechter voor elke aanvrager die meent dat zijn 
verzoek is veronachtzaamd, ten onrechte (geheel of gedeeltelijk) is geweigerd, onvoldoende is 
beantwoord of op een andere wijze niet is behandeld overeenkomstig de richtlijn.

Conclusies

Gezien de informatie die afkomstig is van indiener en de Duitse overheid, kan de Commissie 
geen inbreuk op de IPPC-richtlijn vaststellen. De Commissie nodigt indieners uit om een 
verzoek in te dienen bij de bevoegde instantie op grond van Richtlijn 2003/4/EG. Mocht dit 
verzoek worden veronachtzaamd, ten onrechte worden geweigerd of onvoldoende worden 
beantwoord, dan worden indieners uitgenodigd gebruik te maken van de oplossingen zoals 
aangeboden in artikel 6 van de richtlijn.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010

Indieners uiten hun bezorgdheid over de negatieve gezondheidseffecten ten gevolge van de 
emissies van giftige stoffen en het lawaai van de Borgelt ijzergieterij in Osnabrück 
(Duitsland). De Commissie wees er in haar eerste mededeling op dat de installatie niet valt 
onder de richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging 
2008/1/EG1 (IPPC-richtlijn – codificatie van Richtlijn 96/61/EG genoemd in het 
verzoekschrift), omdat de capaciteit van de ijzergieterij beneden de door de IPPC-richtlijn 
bepaalde capaciteitsdrempel van 20 ton per dag ligt. De Commissie verzoekschriften besloot 
de behandeling van dit verzoekschrift af te sluiten.

Indieners dienden tegen deze beslissing een beroep in. Ze stellen dat de oven van de gieterij 
een capaciteit van 7,2 ton per uur heeft en daarmee beschikt over een dagcapaciteit die boven 
de drempelwaarde van de IPPC-richtlijn ligt.

In bijlage I van de IPPC-richtlijn worden de activiteiten opgesomd die binnen haar reikwijdte 

                                               
1 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.
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vallen. In het geval van smelterijen van ferrometalen heeft de drempelwaarde van 20 ton per 
dag betrekking op de productiecapaciteit van de gehele installatie.

De Commissie heeft de Guidance on Interpretation and Determination of Capacity under the 
IPPC Directive1. gepubliceerd. Dit richtsnoer maakt duidelijk dat het bij de vaststelling van 
de capaciteit van een installatie wenselijk is om rekening te houden met alle processtappen die 
de verwerkingscapaciteit van een proces kunnen beperken.

Volgens de bevoegde Duitse instanties kan met de infrastructuur en de exploitatie van de 
Borgelt ijzergieterij niet meer dan 50 tot 70 ton ijzer per week worden gegoten. De 
productieperiode omvat 6 werkdagen en een dag voor het afkoelen van het product. 
Afzonderlijke processtappen omvatten de voorbereiding van de gietvormen, het smelten van 
metaal, het gieten van metaal, het losmaken van het product en de verdere verwerking zoals 
zandstralen. De beschikbare ruimte, opslagcapaciteit en de capaciteit van het bestaande en 
toegestane machinepark maakt maximaal één productiecyclus per week mogelijk. Deze 
schatting wordt onderbouwd door de productiecijfers van de jaren 2003-2008, waarin de 
wekelijkse productie nooit boven de 67,2 ton kwam.

Indieners claimen voorts een schending van Richtlijn 2000/69/EG van het Europees 
Parlement en van de Raad van 16 november 2000 betreffende grenswaarden voor benzeen en 
koolmonoxide in de lucht2 met als rechtsgronden dat de bevoegde instanties geen enkele 
maatregel tot vermindering hebben getroffen en dat indieners geen toegang tot informatie 
kregen.

De grenswaarde van of 5 μg/m3 die in Richtlijn 2000/69/EG is vastgesteld, treedt per 
1 januari 2010 in werking. Vanaf 2000 is de grenswaarde plus een bepaalde jaarlijks 
afnemende tolerantiemarge van toepassing. Bij overschrijding van die grenswaarde plus de 
tolerantiemarge vóór 2010 is de lidstaat verplicht om een luchtkwaliteitsplan vast te stellen 
waarin de maatregelen worden uiteengezet die nodig zijn om naleving te garanderen op de 
datum van inwerkingtreding in 2010.

Volgens de meest recente rapportagegegevens over 2008 inzake de beoordeling van de 
luchtkwaliteit, die Duitsland in overeenstemming met de beschikking van de Commissie 
2004/461/EG3 heeft ingezonden, wordt de grenswaarde voor benzeen niet overschreden in de 
zone “Ballungsraum Osnabrück” (zonecode: DEZIXX0105A).

Bovendien blijkt uit het door indiener voorgelegde document dat de bevoegde instanties de 
luchtkwaliteit in omgeving van de ijzergieterij hebben onderzocht en geen overschrijding 
hebben vastgesteld van de grenswaarde van benzeen en de betreffende tolerantiemarge zoals 
bepaald in Richtlijn 2000/69/EG. Na wijziging van de productiemethode bij de ijzergieterij ter 
verdere verlaging van de benzeenwaarden om te voldoen aan de grenswaarde in 2010 
verzochten de bevoegde instanties de eigenaren van de ijzergieterij om nieuwe metingen van 
de benzeenconcentraties in de omgeving van de ijzergieterij te verrichten. De Duitse interne 

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/ippc/pdf/capacity_guidance.pdf
2 PB L 313 van 13.12.2000, blz. 12.
3 PB L 156 van 30.4.2004, blz. 78.
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procedures met betrekking tot dat verzoek lopen nog.

Wat betreft de toegang tot informatie, op grond van artikel 7 van Richtlijn 2000/69/EG 
moeten lidstaten stelselmatig actuele informatie beschikbaar stellen aan het publiek over 
benzeenconcentraties in de lucht. De Commissie stelt vast dat die informatie via het internet 
toegankelijk is op de website van het Duitse federale milieuagentschap en ook op de website 
van het ministerie van milieu voor Niedersachsen.

Conclusies

Op grond van het door indieners verstrekte bewijsmateriaal, de door de bevoegde Duitse 
instantie verstrekte informatie en het Guidance on Interpretation and Determination of
Capacity van het IPPC, oordeelt de Commissie dat de Borgelt ijzergieterij niet valt onder de 
reikwijdte van de IPPC-richtlijn. Daarom kan er geen schending van deze richtlijn worden 
vastgesteld.

Op grond van de door indieners en de bevoegde Duitse instanties verstrekte informatie 
oordeelt de Commissie dat schending van Richtlijn 2000/69/EG niet kan worden vastgesteld. 
Er is geen sprake gebleken van overschrijding van de grenswaarde plus de tolerantiemarge 
van benzeen, en daarom is er geen maatregel tot vermindering vereist. Voor wat betreft de 
toegang tot informatie kan geen schending worden vastgesteld.


