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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1208/2007 ingiven av Elisabeth och Wilfried Meyer,(tyska 
medborgare) om föroreningar som orsakas av järnbruket Borgelt i Osnabrück, i 
strid med direktiv 96/61/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och 
begränsa föroreningar

1. Sammanfattning av framställningen

Framställarna uttrycker oro över de hälsorisker för de omkringboende som uppstår till följd av 
exponeringen för buller och giftiga utsläpp från järnbruket Borgelt i Osnabrück på grund av 
bristfällig tillsyn från myndigheternas sida under årtionden. Enligt rådets direktiv 96/61/EG 
av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa 
föroreningar måste också befintliga anläggningar uppfylla vissa krav från och med 
den 1 november 2007. Järnbruket uppfyller dock inte kraven för utvinning och bearbetning av 
ånga, rök och rökgasutsläpp och på att använda bästa tillgängliga teknik för att begränsa 
utsläppen. Tydligen vägrar inspektionsorganet för Osnabrück–fabriken att genomdriva 
bestämmelserna från 2002 med ändrade tekniska anvisningar för att förhindra 
luftföroreningar, som har antagits och införlivats med tysk lag, och krav på information 
hörsammas inte.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 16 april 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 26 september 2008.

Framställarna uttrycker oro över de hälsorisker för de omkringboende som uppstår till följd av 
exponeringen för buller och giftiga utsläpp från järnbruket Borgelt i Osnabrück. De 
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rapporterar vidare att inspektionsorganet, Staaatliches Gewerbeaufsichtamt Osnabrück, inte 
hörsammade deras krav. De lämnar dock inga konkreta upplysningar om vad deras krav gick 
ut på. Framställarna begär att den tillämpliga lagstiftningen ska genomdrivas.

Den berörda gemenskapslagen om kontroll av industrianläggningar och deras utsläpp är 
direktivet om samordnade åtgärder för att begränsa och förebygga föroreningar 2008/1/EG1

(IPPC–direktivet – kodifiering av direktiv 96/61/EG som nämns i framställningen). Enligt 
artikel 1 och bilaga I (2.4) omfattas järn- och stålgjuterier med en produktionskapacitet som 
överstiger 20 ton per dag av IPPC–direktivet. 

Kommissionen kontaktade den berörda myndighet som ansvarar för järnbruket Borgelt. Enligt 
den behöriga myndigheten är järnbruket inte en IPPC–anläggning enligt definitionen i 
direktiv 2008/1/EG. Järnbrukets tillstånd grundas på nationell tysk lagstiftning. 

IPPC–direktivet tillämpas tillsammans med befintlig EU–lagstiftning2 om luftkvalitet och det 
nya luftkvalitetsdirektivet3, i vilka gränsvärden och målvärden för föroreningar fastställs för 
att skydda människors hälsa och miljön inom hela territoriet. De behöriga myndigheterna är 
skyldiga att se till att de berörda, inbegripet tillämpliga industrianläggningar, uppfyller kraven 
i dessa direktiv. 

Enligt direktiv 2003/4/EG om allmänhetens tillgång till miljöinformation4 ska 
medlemsstaterna se till att de offentliga myndigheter som anges i artikel 2.2 på begäran från 
en sökande gör tillgänglig den miljöinformation som innehas eller förvaras av dem utan att 
denne behöver ange skälen till sin begäran. I direktivet fastställs bestämda tidsfrister: så snart 
som möjligt, senast inom en månad efter att den offentliga myndigheten mottagit begäran 
eller inom två månader efter mottagandet, om den begärda informationen är omfattande eller 
komplicerad. Tillgång till miljöinformation får endast vägras enligt de skäl som anges i 
artikel 4 i direktivet, till exempel om begäran är för allmänt formulerad, avser material som 
ännu inte har färdigställts, interna meddelanden eller om utlämnande av informationen skulle 
ha negativa följder för sekretess som gäller kommersiell eller industriell information och där 
sådan sekretess föreskrivs i nationell lagstiftning eller gemenskapslagstiftning. Vissa 
undantag som nämns i artikel 4.2 är inte tillämpliga när begäran gäller uppgifter om utsläpp 
till miljön. 

                                               
1 EUT L 024, 29.1 2008, s. 8.

2 Rådets direktiv 96/62/EG av den 27 september 1996 om utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten 
(EGT L 296, 21.11.1996, s. 55–63), rådets direktiv 1999/30/EG av den 22 april 1999 om gränsvärden för 
svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, partiklar och bly i luften (EGT L 163, 29.6.1999, s. 41–60),
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/69/EG av den 16 november 2000 om gränsvärden för bensen och 
koloxid i luften (EGT L 313, 13.12.2000, s. 12–21), Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/3/EG av den 
12 februari 2002 om ozon i luften (EGT L 67, 9.3.2002, s. 14–30), Europaparlamentets och rådets
direktiv 2004/107/EG av den 15 december 2004 om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska 
aromatiska kolväten i luften (EUT L 23, 26.1.2005, s. 3–16).
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i 
Europa (EUT L 152, 11.6.2008)

4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till 
miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26)
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Om den begärda informationen inte innehas eller förvaras av den offentliga myndighet som 
begäran riktas till och den myndigheten känner till att informationen innehas eller förvaras av 
en annan offentlig myndighet ska den vidarebefordra begäran till den andra myndigheten och 
informera den sökande om detta eller informera den sökande om vid vilken offentlig 
myndighet det förmodligen är möjligt att ansöka om den begärda informationen. Offentliga 
myndigheter får inte ta ut avgifter för tillhandahållande av miljöinformation.

Det är viktigt att betona att direktiv 2003/4/EG endast är tillämpligt på offentliga myndigheter 
i den mening som avses i direktivet och att en offentlig myndighet ska ge den sökande ett svar 
om den inte innehar informationen. Artikel 6 i direktivet innehåller föreskrifter om tillgång till 
rättslig prövning för sökande som anser att deras begäran om information har lämnats utan 
avseende, felaktigt avslagits (helt eller delvis), besvarats otillräckligt eller på annat sätt inte 
behandlats i enlighet med direktivet.

Slutsatser

Med hänsyn till de upplysningar som tillhandahållits av framställaren och de tyska 
myndigheterna kan kommissionen inte finna att det föreligger ett brott mot IPPC–direktivet. 
Kommissionen uppmanar framställarna att inge en ansökan enligt direktiv 2003/4/EG till den 
behöriga myndigheten. Om deras begäran skulle lämnas utan avseende, felaktigt avslås eller 
besvaras ofullständigt uppmanas framställarna att utnyttja de lösningar som erbjuds i artikel 6 
i direktivet.
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