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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1208/2007 af Elisabeth og Wilfried Meyer, tyske statsborgere, om 
forurening forårsaget af jernstøberiet Borgelt i Osnabrück i strid med direktiv 
96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening

1. Sammendrag

Andragerne udtrykker bekymring over de sundhedsrisici, som de lokale indbyggere udsættes 
for som følge af støjemissioner og giftige emissioner fra jernstøberiet Borgelt i Osnabrück, 
der skyldes myndighedernes utilstrækkelige kontrol gennem årtier. Ifølge Rådets direktiv 
96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening skal 
eksisterende anlæg også opfylde en række krav pr. november 2007. Jernstøberiet opfylder 
imidlertid ikke de nødvendige krav vedrørende udvinding og genforarbejdning af dampe, 
gasser og røggasemissioner og anvender ikke den bedste emissionsbegrænsende teknologi på 
markedet. Fabrikstilsynet i Osnabrück nægter tilsyneladende at håndhæve bestemmelserne fra 
2002 om ændring af de tekniske instruktioner om forebyggelse af luftforurening, der blev 
vedtaget og gennemført i tysk ret, og anmodninger om oplysninger besvares tilsyneladende 
ikke.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. april 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. september 2008.

"Andragerne udtrykker bekymring over de sundhedsrisici, som de lokale indbyggere udsættes 
for som følge af støjemissioner og giftige emissioner fra jernstøberiet Borgelt i Osnabrück, 
der skyldes myndighedernes utilstrækkelige kontrol gennem årtier. Andrageren oplyser 
endvidere, at instansen Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück ikke svarede på deres 
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anmodninger. De undlod imidlertid at indsende en konkret angivelse af, hvad de anmodede
om. Andragerne anmoder om, at den relevante lovgivning bliver håndhævet.

Den relevante fællesskabslovgivning om kontrol af industrianlæg og deres udledninger er 
direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening 2008/1/EF1 (IPPC-direktiv 
- en kodificering af direktiv 96/61/EF, som er nævnt i andragendet). I henhold til artikel 1 og 
Bilag I (2.4) er smelteanlæg for jernmetaller med en produktionskapacitet på mere end 20 tons 
pr. dag, omfattet af IPPC-direktivet.

Kommissionen kontaktede den kompetente myndighed, som er ansvarlig for jernstøberiet 
Borgelt. Ifølge den kompetente myndighed er jernstøberiet ikke et IPPC-anlæg, som det er 
defineret i direktiv 2008/1/EF. Jernstøberiets tilladelse er baseret på national tysk lovgivning.

IPPC-direktivet fungerer sammen med eksisterende lovgivning om EU's luftkvalitet2 og det 
nye direktiv om luftkvalitet3, som fastsætter grænseværdier og målværdier for forurenende 
stoffer for at beskytte menneskers sundhed og miljøet i hele området. De kompetente 
myndigheder er ansvarlige for at sikre, at de involverede, eventuelt også industrianlæg, 
overholder direktiverne.

Direktiv 2003/4/EF drejer sig om offentlig adgang til miljøoplysninger4, hvor 
medlemsstaterne skal sikre, at offentlige myndigheder skal stille miljøoplysninger, som 
defineret i artikel 2, stk. 2, som de er i besiddelse af, eller som opbevares for dem, til rådighed 
for enhver informationssøgende, uden at denne skal gøre rede for en interesse heri. Direktivet 
indeholder specifikke frister: Hurtigst muligt og senest en måned efter de offentlige 
myndigheders modtagelse eller senest to måneder efter modtagelsen af anmodningen, særlig 
hvis de ønskede oplysninger har et stort omfang eller er komplekse. Adgang til 
miljøoplysninger kan kun afvises af de årsager, der er fastsat i direktivets artikel 4, som hvis 
anmodningen f.eks. er for bredt formuleret, drejer sig om materiale, der er ved at blive 
færdiggjort, er interne meddelelser, eller hvis frigivelse af oplysningerne kunne have en 
negativ indvirkning på fortroligheden af kommercielle eller industrielle oplysninger, og hvor 
en sådan fortrolighed er sørget for af national lovgivning eller af fællesskabsretten. Visse 
undtagelser, som er nævnt i artikel 4, stk. 3, gælder ikke, hvis anmodningen drejer sig om 
oplysninger om udledninger i miljøet.

Hvis den offentlige myndighed, som anmodningen rettes til, ikke er i besiddelse af de ønskede 
oplysninger, eller de ikke opbevares for den, og denne offentlige myndighed er klar over, at 
                                               
1 EFT L 024 af 29.1.2008, s. 8.
2 1 Rådets direktiv 96/62/EF af 27. september 1996 om vurdering og styring af luftkvalitet (EFT L 296 af 
21.11.1996, s. 55-63);  Rådets direktiv 1999/30/EF af 22. april 1999 om luftkvalitetsgrænseværdier for 
svovldioxid, nitrogendioxid og nitrogenoxider, partikler og bly i luften (EFT L 163, 29.6.1999, s. 41-60); 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/69/EF af 16. november 2000 om grænseværdier for benzen og 
carbonmonoxid i luften (EFT L 313, 13.12.2000, s. 12-21); Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/3/EF 
af 12. februar 2002 om luftens indhold af ozon (EFT L 67, 9.3.2002, s. 14-30);  Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/107/EF af 15. december 2004 om arsen, cadmium, kviksølv, nikkel og polycykliske aromatiske 
kulbrinter i luften (EFT L 23, 26.1.2005, s. 3-16).
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa 
(EFT L 152, 11.6.2008).
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger 
og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (EFT L 345 af 14.12.2003, s. 26).
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en anden offentlig myndighed er i besiddelse af oplysningerne, eller at de opbevares for 
denne, skal den videresende anmodningen til denne anden myndighed og underrette den 
informationssøgende herom eller underrette den informationssøgende om, hvilken offentlig 
myndighed, den mener, at den pågældende kan rette henvendelse til for at få adgang til 
oplysningerne. Offentlige myndigheder kan eventuelt opkræve penge for at videregive 
miljøoplysninger.

Det er vigtigt at understrege, at direktiv 2003/4/EF kun finder anvendelse for offentlige 
myndigheder, som beskrevet i direktivet, og at en offentlig myndighed skal svare den 
informationssøgende, selv når den ikke har oplysningerne. Direktivets artikel 6 giver 
mulighed for adgang til klage for enhver informationssøgende, som mener, at deres 
anmodning om adgang til oplysninger ikke er blevet besvaret, er blevet uretmæssigt afslået, 
enten helt eller delvist, eller er blevet utilstrækkeligt besvaret eller ikke er blevet behandlet i 
overensstemmelse med direktivet.

Konklusioner

På grundlag af oplysningerne fra andrageren og de tyske myndigheder kan Kommissionen 
ikke påvise en overtrædelse af IPPC-direktivet. Kommissionen opfordrer andragerne til at 
indsende en anmodning baseret på direktiv 2003/4/EF til den kompetente myndighed. Hvis 
deres anmodning ignoreres, afslås uretmæssigt eller besvares utilstrækkeligt, opfordres 
andragerne til at benytte sig af løsningerne, der er fastsat i direktivets artikel 6."
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