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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 016172006 af Dan Brennan, irsk statsborger, om forurening i 
Kilkenny (Irland) og dens indvirkning på den lokale kvægavl

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at sundhedsproblemerne, der har påvirket hans kvægavl siden 1990 
(vægttab, langsom vækst, reduceret produktion af mælk og smørfedt), forårsages af 
forurening fra et nærliggende teglværk, og han angiver, at de registrerede fluoridemissioner 
fra det overstiger de lovbestemte grænser. Han frygter også, at forureningen kan få 
katastrofale konsekvenser for hans fire børns sundhed. Han tilkendegiver, at han allerede uden 
held har indbragt sagen for de relevante irske landbrugs-, miljø- og veterinærmyndigheder, og 
han anmoder derfor Europa-Parlamentet om at skride ind og sikre, at de relevante EU-
bestemmelser overholdes.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. juni 2006).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2006.

"I. Baggrund/sammendrag af de faktiske omstændigheder/historie

Andragendet omhandler problemer med sundhed og lav produktivitet i en flok malkekvæg, 
der ejes af andrageren i Kilkenny, Irland. Disse problemer er dokumenteret over en længere 
periode, men på trods af omfattende undersøgelser er årsagerne ikke blevet fastslået.
Andrageren foreslår, at problemerne kan tillægges forurening fra et nærliggende teglværk, og 
navnlig emissioner af fluorid og klorid.
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Dokumenter, der er tilvejebragt af andrageren, viser, at emissionerne af disse forurenende 
stoffer begrænses af en godkendelse, der er udstedt af den irske miljøstyrelse, men at 
kontrollen i en række tilfælde mellem 2002 og 2005 har påvist, at disse 
emissionsgrænseværdier var blevet overtrådt. Dokumenterne viser også, at miljøstyrelsen ved 
flere lejligheder pålagde den erhvervsdrivende at træffe afhjælpende foranstaltninger, men at 
overtrædelserne fortsatte på trods af dette. Det fremgår desuden tydeligt, at 
emissionsgrænseværdierne for fluorid er blevet strammet op af miljøstyrelsen i den
pågældende periode.

De seneste oplysninger, der er indgivet efter det oprindelige andragende, antyder, at der har 
været visse forbedringer i kvægflokken i de senere år, og at emissionerne fra teglværket er 
blevet reduceret. Præcise oplysninger om de emissionsgrænseværdier, der for nuværende 
gælder for fabrikken, og dens aktuelle emissionsniveauer, er ikke indeholdt i andragendet.

II. Andragendet

Andrageren dokumenterer problemerne på sin gård og udskælder de irske myndigheder –
miljøstyrelsen og det irske Landbrugsministerium – for, hvad han anser for en undladelse af at 
løse disse problemer i perioden 2003-2006. Andrageren bemærker, at der endnu ikke er fundet 
nogen årsag til problemerne. Han anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind i denne sag 
ved at anbefale, at problemerne løses. Han opstiller en række specifikke emner, som han 
anmoder om at få undersøgt:

a) Den opmærksomhed, som Landbrugsministeriet tillagde denne sag.

b) Den opmærksomhed, som miljøstyrelsen tillagde denne sag, og om miljøstyrelsen, fordi 
den er licensudstedende myndighed for industrien, har undladt at beskytte en landbrugers 
interesser.

c) Årsagen til det dårlige helbred på bedriften.

d) Hvorfor miljøstyrelsen ikke antog en toksikolog til at undersøge bedriften.
e) Hvorfor en ekspert i fluoremissioner ikke blev introduceret i sagen for at udelukke mulig 

forurening fra teglværket.

III. Kommissionens bemærkninger

Den fællesskabslovgivning, der især omhandler kontrol med forurening, og som muligvis er 
relevant i denne sag, omfatter Rådets direktiv 84/360/EØF af 28. juni 1984 om bekæmpelse af 
luftforurening fra industrianlæg1 og Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om 
integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening2.

Direktiv 84/360/EØF foreskriver, at driften af anlæg, der er nævnt i bilag I, kræver 
godkendelse fra de kompetente myndigheder. Anlæg til fremstilling af teglsten er indeholdt i 
dette bilag. En godkendelse kan kun udstedes, hvis den kompetente myndighed har forvisset 
sig om, at der er truffet alle passende foranstaltninger til forebyggelse af luftforurening, 

                                               
1 EFT L 188, 16.7.1984.
2 EFT L 257, 10.10.1996.
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herunder anvendelse af den bedste teknologi, der er tilgængelig, medmindre sådanne 
forebyggende foranstaltninger medfører uforholdsmæssigt store omkostninger. Myndigheden 
skal også have forvisset sig om, at driften af anlægget ikke medfører væsentlig luftforurening, 
og at ingen af de gældende emissionsgrænseværdier overskrides. Hvad angår "bestående 
anlæg" – dem, der var i drift, blev bygget eller godkendt før den 1. juli 1987 – kræver 
direktivet, at de gradvist tilpasses til den bedste teknologi, der er tilgængelig. De oplysninger, 
der fremgår af andragendet, tydeliggør dog ikke, om teglværket i denne sag er "bestående" 
eller "nyt" i direktivets forstand. Det fremgår heller ikke, hvilke foranstaltninger den 
kompetente myndighed traf på hvilket tidspunkt for at gennemføre direktivet, herunder dets 
bestemmelser om anvendelse af eller tilpasning til den bedste teknologi, der er tilgængelig.

Direktiv 96/61/EF opstiller en nyere fællesskabsramme for godkendelse af en række 
industrianlæg. Det sigter mod at beskytte miljøet som helhed i stedet for kun at omhandle 
emissioner til luften, og det vil derfor erstatte og ophæve direktiv 84/360/EØF. Direktiv 
96/61/EF finder anvendelse på industrianlæg, der er nævnt i dets bilag I, herunder anlæg over 
en vis størrelse til fremstilling af teglsten. Godkendelser, der udstedes af de kompetente 
myndigheder, skal indeholde emissionsgrænseværdier og andre betingelser, der er fastsat på 
grundlag af de bedste tilgængelige teknikker. Denne bestemmelse er strengere end den i 
direktiv 84/360/EØF, da de bedste tilgængelige teknikker ikke kun omfatter den anvendte 
teknologi, men også den måde, hvorpå anlæg konstrueres, bygges, vedligeholdes, drives og 
lukkes ned. Lokale miljømæssige betingelser, tekniske karakteristika og anlæggets 
geografiske placering skal også tages i betragtning.  "Nye" anlæg – hvilket egentlig betyder 
dem, der er etableret efter 30. oktober 1999 – må ikke sættes i drift uden en godkendelse, der 
er udstedt i overensstemmelse med direktivet. "Bestående" anlæg skal opfylde 
bestemmelserne i direktivet inden den 30. oktober 2007.

Det fremgår ikke tydeligt af oplysningerne i andragendet, om teglværket henhører under 
direktiv 96/61/EF. Hvis det gør, og under forudsætning af at det er et "bestående" anlæg, skal 
værket være dækket af og drives i overensstemmelse med en godkendelse, der opfylder 
bestemmelserne i direktivet inden den 30. oktober 2007.

Hvad angår de passende kontrolstandarder for industrielle anlæg med henblik på at vurdere de 
bedste tilgængelige teknikker og de dermed forbundne emissionsniveauer i henhold til 
direktiv 96/61/EF sørger Kommissionen for udveksling af oplysninger i overensstemmelse 
med artikel 16, stk. 2, i direktivet. Dette skaber grundlag for offentliggørelsen af en række 
referencedokumenter omkring de bedste tilgængelige teknikker. Der er ved at blive forberedt 
et referencedokument om keramikindustrien, herunder også fremstilling af teglsten. Ifølge 
konklusionerne fra den tekniske arbejdsgruppe, der blev nedsat i forbindelse med denne 
proces, var emissionsniveauet for fluorid i forbindelse med de bedste tilgængelige teknikker 
1-10 mg/m3, udtrykt som hydrogenfluorid (HF), mens det for klorid er 1-30 mg/m3, udtrykt 
som hydrogenklorid (HC1).

Ud fra oplysningerne i andragendet er det muligt at danne sig et vist billede af de 
emissionsgrænseværdier for HF, der har været gældende for teglværket i de senere år, men 
ikke hele billedet. Navnlig ser det ud til, at der indtil november 2004 gjaldt en 
emissionsgrænseværdi på 1 kg/time, og på dette tidspunkt pålagde miljøstyrelsen den 
erhvervsdrivende at holde HF under 0,59 kg/time, hvilket fulgte en vurderingsmodel, der 
antydede, at emissioner ud over dette niveau kunne være skadelige for den lokale luftkvalitet.
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I juni 2005 pålagde miljøstyrelsen den erhvervsdrivende, at emissionerne ikke måtte overstige 
0,54 kg/time, og krævede, at der blev indført en procedure, der skulle begrænse emissionerne 
i tilfælde af, at kontrollen skulle vise, at dette niveau var overskredet. Fra 1. januar 2006 
trådte en ny emissionsgrænseværdi på 10 mg/m3 i kraft. I andragendet gives der ingen 
oplysninger om emissionsgrænseværdierne for HC1.

Med undtagelse af den sidste af grænseværdierne, der er nævnt i foregående afsnit, er de 
grænseværdier, der gælder for teglværket, vanskelige at sammenligne med de 
emissionsniveauer, der skønnes at være forbundet med de bedste tilgængelige teknikker, på 
grund af anvendelsen af forskellige enheder (mg/m3 kontra kg/time). Under forudsætning af, 
at teglværket er omfattet af direktiv 96/61/EF, burde der i princippet være flere oplysninger 
om dets emissioner af HF (og andre forurenende stoffer) tilgængelige via Den Europæiske 
Oversigt over Forurenende Emissioner (EPER), oprettet i henhold til Kommissionens 
beslutning 2000/479/EF1. Der er dog ikke nogen oplysninger om dette teglværk i EPER-
indberetningerne.

Hvad angår overensstemmelse med de pålagte godkendelsesbetingelser, kan der igen kun fås 
et delvist billede ud fra oplysningerne i andragendet. Navnlig er der konstateret overtrædelser 
af emissionsgrænseværdierne for både HF og HC1 i løbet af perioden 2003-2005, hvilket har 
ført til, at miljøstyrelsen har skrevet til den erhvervsdrivende ved mindst fire lejligheder for at 
kræve, at der blev truffet afhjælpende foranstaltninger. Yderligere foranstaltninger fra 
miljøstyrelsen og den erhvervsdrivendes side efter hver skrivelse er ikke dokumenteret i 
andragendet. Det indeholder heller ikke oplysninger om, hvorvidt fabrikken opfylder de 
nuværende godkendelsesbetingelser.

IV. Konklusioner

Det erkendes, at årsagen til problemerne, der er dokumenteret på andragerens bedrift, endnu 
ikke er fastslået. Derfor er alle antydninger, af at emissionerne fra teglværket er skyld i 
problemerne, spekulationer. På den anden side er det vigtigt, at den gældende 
fællesskabslovgivning gennemføres fuldt ud for at beskytte sundheden og miljøet.
Andragendet giver dog ikke tilstrækkelige oplysninger omkring alle de relevante spørgsmål i 
denne henseende. Kommissionen vil derfor skrive til de irske myndigheder og anmode om, at 
de tydeliggør, hvilke foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes for at gennemføre 
direktiv 84/360/EØF og 96/61/EF, herunder også pålægning af godkendelsesbetingelser og 
kontrol med og håndhævelse af overholdelsen af disse betingelser, samt værkets manglende 
tilstedeværelse i Irlands EPER-indberetning. Kommissionen vil tillige anmode de irske 
myndigheder om deres observationer med hensyn til teglværkets indvirkning på bedriften, og 
hvordan disse er blevet taget i betragtning i reguleringen af førnævnte.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 27. juli 2007.

"Som oplyst i Kommissionens meddelelse af 10. november 2006 har Kommissionens 
tjenestegrene anmodet de irske myndigheder om yderligere oplysninger omkring anvendelsen 

                                               
1 Kommissionens beslutning af 17. juli 2000 om indførelse af en Europæisk Oversigt over Forurenende 
Emissioner (EPER) i henhold til artikel 15 i Rådets direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse 
af forurening (IPPC), EFT L 192, 28.7.2000.
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af direktiv 84/360/EØF om bekæmpelse af luftforurening fra industrianlæg1 og 96/61/EF, 
direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC-direktivet)2, i 
forbindelse med teglværket, værkets manglende tilstedeværelse i Irlands EPER-indberetning 
(Europæisk Oversigt over Forurenende Emissioner) og de irske myndigheders observationer 
omkring værkets indvirkning på andragerens bedrift. Som svar på denne anmodning har de 
irske myndigheder givet Kommissionen yderligere oplysninger.

De irske myndigheder har bekræftet, at teglværket udgør et "bestående" anlæg i forhold til 
direktiv 84/360/EØF, og at der blev givet en godkendelse i 1992. Kommissionen har ingen 
detaljer omkring bestemmelserne i denne godkendelse og ej heller om, hvordan den omfattede 
bestemmelserne i direktivet om anvendelsen af eller tilpasningen til den bedste teknologi, der 
er tilgængelig.

De irske myndigheder har også bekræftet, at anlægget henhører under direktiv 96/61/EF (og 
udgør et "bestående" anlæg), og at der blev givet en ny godkendelse i henhold til dette 
direktiv i 2001, som erstatter godkendelsen fra 1992. Hvad angår emissionerne af fluorid og 
klorid, indeholder denne nye godkendelse emissionsgrænseværdier, der tilsyneladende er i 
overensstemmelse med de niveauer, der opereres med i konklusionerne om de bedste 
tilgængelige teknikker (BAT), der er opstillet i de relevante referencedokumenter BAT3.

De irske myndigheder har tilkendegivet, at det på baggrund af arbejde, bemyndiget af 
miljøstyrelsen som del af en mellemstatslig undersøgelse, er blevet konkluderet, at den 
miljømæssige påvirkning af emissioner fra teglværket, navnlig af fluorid, er utilstrækkelige til 
at forårsage væsentlig miljøforurening eller bekymring, hvad angår dyresundhed. De henviser 
også til kontroller af luftkvaliteten, udført på andragerens bedrift, som fandt, at 
fluoridniveauerne var inden for de relevante luftkvalitetsstandarder.

De irske myndigheder har tilvejebragt oplysninger om teglværkets overholdelse af de 
godkendte emissionsniveauer, siden den nuværende godkendelse blev givet (2001). På 
baggrund af anlæggets egen kontrol har indehaveren af godkendelsen rapporteret om tre 
overtrædelser (i 2001 og 2002) ud af 22 kontroller for fluorid og en overtrædelse (i 2001) ud 
af 6 kontroller for klorid. I løbet af samme periode har kontroller udført af kontrahenter, der 
handler på miljøstyrelsens vegne, fundet tre overtrædelser ud af fem kontroller for fluorid og 
to overtrædelser ud af fire kontroller for klorid. Miljøstyrelsen har efter sigende udstedt fem 
meddelelser om overtrædelse til indehaveren af godkendelsen siden 2001. De irske 
myndigheder fremfører, at den erhvervsdrivende i alle sager traf den påkrævede afhjælpende 
foranstaltning. Kommissionen har dog ikke alle detaljerne omkring de fundne overtrædelser 
og de tilsvarende foranstaltninger fra sag til sag.

De seneste kontroldata for emissioner (fra 22. juni 2006), der er tilvejebragt af de irske 
myndigheder, viser, at emissionsgrænseværdierne for fluorid og klorid overholdes.

De irske myndigheder anfører, at anlægget ikke var nævnt i Irlands EPER-indberetning, da 
                                               
1

EFT L 188, 16.7.1984, s. 20-25.

2 EFT L 257, 10.10.1996, s. 26-40.
3 Se referencedokumentet om den keramiske fremstillingsindustri http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm.
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dets emission af hydrogenfluorid i 2004 var under indberetningsgrænsen. De fremfører, at 
værkets emission af hydrogenfluorid i 2004 var på 3.370 kg, mens grænsen for EPER-
indberetning er på 5.000 kg. Kommissionen besidder dog ikke oplysninger om, hvordan 
emissionerne fra anlægget blev bestemt, således at den kan fastslå, hvorvidt det var 
nødvendigt med en EPER-indberetning, og den har heller ingen oplysninger om de årlige 
emissioner af hydrogenklorid.

Miljøstyrelsens hjemmeside (http://www.epa.ie) indeholder oplysninger om godkendelser af 
irske IPPC-anlæg, herunder både de endelige beslutninger og nogle supplerende dokumenter.
Dokumenterne om teglværket på hjemmesiden viser, at indehaveren af godkendelsen har 
truffet en række foranstaltninger til optimering af proceduren for at reducere emissionen af 
fluorid til luften. Disse foranstaltninger omfatter ændringer i driften af brændingsovnene (kun 
en af de to brændingsovne har været i drift siden oktober 2001), recirkulation af røggas og 
tilsætning af kalksten i råstoffet. Indehaveren af godkendelsen erklærede i april 2006, at 
grænseemissionsværdierne i godkendelsen kunne overholdes ved at træffe disse 
foranstaltninger.

Som det anføres i den tidligere meddelelse, er årsagen til problemerne, der er dokumenteret på 
andragerens bedrift, endnu ikke fastslået. Det ville være upassende for Kommissionen at 
fremkomme med spekulationer om, hvorvidt teglværket er ansvarligt eller ej, da det er et 
meget komplekst spørgsmål, der kræver en detaljeret vurdering på lokalt plan og specifik 
teknisk ekspertise, som Kommissionen ikke i praksis har mulighed for at udføre.
Kommissionens hovedformål er derfor at forstå, hvordan den gældende fællesskabslovgivning 
er blevet anvendt og håndhævet. I denne henseende har oplysningerne fra de irske 
myndigheder udfyldt nogle, men ikke alle de relevante huller i dataene. Kommissionen vil 
derfor igen skrive til de irske myndigheder og anmode om, at de tilvejebringer yderligere 
oplysninger omkring de områder, der er nævnt i det ovenstående, nemlig med hensyn til 
gennemførelsen af direktiv 84/360/EØF, de registrerede overtrædelser og de tilsvarende 
håndhævelsesforanstaltninger og bestemmelsen af emissionsniveauer i forbindelse med 
EPER-indberetningen."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 2. september 2010.

Kommissionen undersøgte sagen vedrørende Ormonde-teglværket yderligere sammen med de 
irske myndigheder på grundlag af de supplerende oplysninger, som andrageren havde 
fremlagt på mødet i Udvalget for Andragender den 27. januar 2010. Der blev rejst spørgsmål 
vedrørende godkendelsesfasen, driftsforhold og emissionsgrænseværdier for anlægget samt 
om inspektioner fra de kompetente myndigheders side. Der blev lagt særlig vægt på 
cadmiumforurening og anlæggets aktuelle status.

Som tidligere nævnt, analyserede Kommissionen Ormonde-teglværkets IPPC-tilladelse, og 
analysen viste, at anlæggets emissionsgrænseværdier var i overensstemmelse med kravene i 
IPPC-direktivet, 96/61/EF1

Desuden meddelte de irske myndigheder Kommissionen, at der var blevet gennemført en 
række undersøgelser, og at ingen af disse bekræftede, at cadmiumforureningen var på et plan, 
                                               
1 EFT L 257 af 10.10.1996.



CM\829612DA.doc 7/7 PE380.904v03-00

DA

der kunne være årsag til problemerne på andragerens gård. Det er blevet bekræftet, at de 
meget høje niveauer af cadmium, der oprindeligt blev oplyst, skyldtes en laboratoriefejl og 
derfor ikke burde tages i betragtning. Myndighederne har også givet oplysninger om de 
inspektioner, der er blevet udført på Ormonde-teglværket.

Desuden meddelte de irske myndigheder Kommissionen, at anlægget blev taget ud af drift 
den 19. december 2008, men muligvis vil genoptage sine aktiviteter inden for tre år fra 
ophørsdatoen. I øjeblikket er anlægget ikke i drift.

Kommissionen vil gerne understrege, at gennemførelsen af EU-lovgivningen ligger under 
medlemsstaternes ansvarlige myndigheders ansvarsområde. 


