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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1208/2007 dėl Borgelt ketaus liejyklos Osnabriuke keliamos 
taršos pažeidžiant Direktyvą 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės, kurią pateikė Vokietijos piliečiai Elisabeth ir Wilfried Meyer

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai reiškia susirūpinimą dėl Borgelt ketaus liejyklos Osnabriuke keliamo
triukšmo ir toksiškų išlakų pavojaus vietos gyventojų sveikatai, iškilusio dėl dešimtmečiais 
netinkamai vykdytos valdžios institucijų priežiūros. Pagal 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos 
direktyvą 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės gamyklos nuo 2007 m. 
lapkričio 1 d. taip pat turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Tačiau ketaus liejykla neįvykdė 
būtinų garų, dūmų ir išmetamųjų dujų šalinimo ir perdirbimo ir geriausios prieinamos išlakų 
ribojimo technologijos panaudojimo reikalavimų. Atrodo, kad Osnabriuko gamyklos 
inspekcija atsisako įgyvendinti 2002 m. nuostatas, iš dalies keičiančias oro taršos prevencijos 
techninius nurodymus, kurios buvo priimtos ir perkeltos į Vokietijos teisę, ir kad į prašymus 
pateikti informaciją neatsakoma.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. balandžio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. rugsėjo 26 d.

„Peticijos pateikėjai reiškia susirūpinimą dėl Osnabriuke esančios Borgelt ketaus liejyklos 
išskiriamų toksiškų medžiagų išlakų ir keliamo triukšmo neigiamo poveikio vietos gyventojų 
sveikatai. Taip pat peticijos pateikėjai praneša, kad agentūra „Staatliches Gewerbeaufsichtamt 
Osnabrueck“ neatsakė į jų užklausas. Tačiau jie nenurodė konkretaus užklausų pobūdžio. 
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Peticijos pateikėjai prašo, kad būtų laikomasi atitinkamų teisės aktų.

Atitinkamas Bendrijos teisės aktas, susijęs su pramonės įrenginių kontrole, įskaitant jų 
išlakas, yra Direktyva 2008/1/EB1 dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
(TIPK direktyva, peticijoje minimos Direktyvos 96/61/EB kodifikuota redakcija). Remiantis 
1 straipsniu ir I priedo 2.4 papunkčiu, juodųjų metalų liejyklos, kurių gamybos pajėgumas 
didesnis kaip 20 tonų per dieną, nepatenka į TIPK direktyvos taikymo sritį.

Komisija susisiekė su kompetentinga institucija, atsakinga už Borgelt ketaus liejyklą. Pasak 
institucijos atstovų, ketaus liejykla nėra TIPK įrenginys, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2008/1/EB. Ketaus liejyklai eksploatuoti išduotas leidimas grindžiamas 
Vokietijos nacionaline teise.

TIPK direktyva taikoma kartu su galiojančiais ES oro kokybės teisės aktais2 ir naująja Oro 
kokybės direktyva3, kurioje, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką visoje teritorijoje, 
nustatomos teršalų ribos ir tikslinės vertės. Kompetentingos institucijos privalo užtikrinti, kad 
atitinkamos įmonės, įskaitant atitinkamais atvejais pramonės įrenginius, laikytųsi direktyvų 
reikalavimų.

Direktyva 2003/4/EB yra susijusi su visuomenės galimybe susipažinti su informacija apie 
aplinką4 – ja remdamosi valstybės narės turėtų užtikrinti, kad valdžios institucijos, kaip 
apibrėžta 2 straipsnio 2 dalyje, pareiškėjo prašymu pateiktų jų turimą arba joms skirtą 
informaciją apie aplinką, nereikalaudamos pareiškėjo nurodyti intereso. Direktyvoje nustatyti 
konkretūs informacijos pateikimo terminai: kuo greičiau arba vėliausiai per mėnesį nuo to 
laiko, kai valdžios institucija gauna pareiškėjo prašymą, arba per du mėnesius nuo to laiko, 
kai valdžios institucija gauna prašymą, ypač tada, kai prašoma didelės apimties arba 
sudėtingos informacijos. Galimybė susipažinti su informacija apie aplinką gali būti nesuteikta 
dėl Direktyvos 4 straipsnyje nurodytų priežasčių, pavyzdžiui, jeigu pateiktas prašymas yra 
pernelyg bendro pobūdžio, jeigu jis susijęs su dar nagrinėjama medžiaga, vidaus ryšiais arba 
jeigu informacijos atskleidimas neigiamai paveiktų komercinės arba pramoninės informacijos 
konfidencialumą, jeigu toks konfidencialumas nustatytas nacionaliniuose arba Bendrijos 
teisės aktuose. Tam tikros 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos išimtys netaikomos, jeigu prašymas 
susijęs su informacija apie į aplinką išskiriamas išlakas.

                                               
1 OL L 024, 2008 m. sausio 29 d., p. 8.
2 1996 m. rugsėjo 27 d. Tarybos direktyva 96/62/EB dėl aplinkos oro kokybės vertinimo ir valdymo (OL L 296, 
1996 11 21, p. 55–63); 1999 m. balandžio 22 d. Tarybos direktyva 1999/30/EB dėl sieros dioksido, azoto 
dioksido, azoto oksidų, kietųjų dalelių ir švino ribinių verčių aplinkos ore (OL L 163, 1999  6 29, p. 41–60);
2000 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/69/EB dėl benzeno ir anglies monoksido 
aplinkos ore ribinių verčių (OL L 313, 2000 12 13, p. 12–21); 2002 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2002/3/EB dėl ozono aplinkos ore (OL L 67, 2002 3 9, p. 14–30); 2004 m. gruodžio 15 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/107/EB dėl arseno, kadmio, gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių 
aromatinių angliavandenilių aplinkos ore (O  L 23, 2005 1 26, p. 3–16).
3 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir 
švaresnio oro Europoje (OL L 152, 2008 6 11).
4 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės 
susipažinti su informacija apie aplinką, panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB, OL L 41, 2003 m. vasario 
14 d, p. 26.
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Jeigu valdžios institucija, kuriai pateikiamas prašymas, prašomos informacijos neturi ir šios 
informacijos jai nekaupia kita institucija ir ši valdžios institucija žino, kad šią informaciją turi 
kita institucija arba ji yra jai skirta, ji turi perduoti prašymą tai institucijai ir atitinkamai 
pranešti pareiškėjui arba nurodyti jam valdžios instituciją, į kurią, jos manymu, galima 
kreiptis dėl prašomos informacijos. Valdžios institucijos gali imti mokestį už informacijos 
apie aplinką pateikimą.

Svarbu pabrėžti, kad Direktyva 2003/4/EB taikoma tik šioje direktyvoje nurodytoms valdžios 
institucijoms, ir valdžios institucija turėtų pateikti atsakymą pareiškėjui net jeigu ji neturi 
prašomos informacijos. Direktyvos 6 straipsnyje nustatyta, kad bet kuris pareiškėjas, 
manantis, kad į jo prašymą gauti informaciją nebuvo atsižvelgta, prašymas neteisingai 
atmestas (visiškai arba iš dalies), į jį nevisiškai atsakyta arba jis kitaip neišnagrinėtas pagal 
šios direktyvos reikalavimus, turi galimybę kreiptis į teismą.

Išvados

Remdamasi peticijos pateikėjų ir Vokietijos valdžios institucijų pateikta informacija, 
Komisija negali nustatyti TIPK direktyvos pažeidimo. Komisija ragina peticijos pateikėjus 
pateikti Direktyva 2003/4/EB pagrįstą prašymą kompetentingai institucijai. Jeigu į jų prašymą 
nebūtų atsižvelgta, prašymas būtų neteisingai atmestas arba į jį nevisiškai atsakyta, peticijos 
pareiškėjai raginami pasinaudoti Direktyvos 6 straipsnyje nurodytais sprendimais.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d.

„Peticijos pateikėjai reiškia susirūpinimą dėl Osnabriuke, Vokietijoje, esančios Borgelt ketaus 
liejyklos išskiriamų toksiškų medžiagų išlakų ir keliamo triukšmo neigiamo poveikio vietos 
gyventojų sveikatai. Savo pirmajame pranešime Komisija nurodė, kad įrenginys nepatenka į 
Direktyvos 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK direktyva, 
peticijoje minimos Direktyvos 96/61/EB kodifikuota redakcija) taikymo sritį, nes ketaus 
liejyklos gamybos pajėgumas yra mažesnis nei 20 tonų per dieną, kaip nustatyta
TIPK direktyvoje. Peticijų komitetas nusprendė atmesti peticiją.

Peticijos pateikėjai dėl šio sprendimo pateikė apeliacinį skundą. Jie tvirtina, kad liejyklos 
krosnies pajėgumas yra 7,2 tonos per valandą, taigi jos pajėgumas per dieną viršija 
TIPK direktyvoje nustatytą ribinę vertę.

TIPK direktyvos I priede išvardytos veiklos rūšys, patenkančios į šios direktyvos taikymo 
sritį. Juodųjų metalų liejyklų atveju 20 tonų per dieną ribinė vertė reiškia viso įrenginio 
gamybos pajėgumą.

Komisija išleido Pajėgumo pagal TIPK direktyvą aiškinimo ir nustatymo gaires1. Šiose 
gairėse patikslinama, kad nustatant įrenginio pajėgumą reikia atkreipti dėmesį į visus proceso 
etapus, kurie gali riboti proceso našumą.

Pasak kompetentingų Vokietijos valdžios institucijų atstovų, dėl Borgelt ketaus liejyklos 

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/ippc/pdf/capacity_guidance.pdf
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infrastruktūros ir veikimo principo neįmanoma išlieti daugiau kaip 50–70 tonų ketaus per 
savaitę. Gamybos laikotarpį sudaro šešios darbo dienos ir viena diena gaminiui atvėsti. Atskiri 
gamybos etapai yra liejimo formų paruošimas, metalo lydymas, liejimas, gaminio išėmimas ir 
tolesnis apdirbimas, pvz., valymas smėliu. Turima erdvė, sandėlio talpa bei turimų ir leistinų 
įrenginių pajėgumas neleidžia atlikti daugiau kaip vieną gamybos ciklą per savaitę. Šie 
skaičiavimai pagrįsti 2003–2008 m. gamybos duomenimis, kai gamybos apimtis per savaitę
niekada neviršijo 67,2 tonos.

Toliau peticijos pateikėjai teigia, kad pažeista 2000 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2000/69/EB dėl benzeno ir anglies monoksido aplinkos ore ribinių verčių1, 
remdamiesi tuo, kad viršyta benzeno ribinė vertė, kad kompetentingos institucijos nesiėmė 
jokių jo kiekio mažinimo veiksmų ir kad peticijos pateikėjams nesuteikiama galimybė 
susipažinti su informacija.

Direktyvoje 2000/69/EB nustatyta 5 μg/m3 ribinė vertė įsigalioja 2010 m. sausio 1 d. Nuo 
2000 m. buvo taikoma ribinė vertė ir tam tikras metinis mažėjantis leistinas nukrypimo dydis. 
Viršijus šią ribinę vertę ir leistiną nukrypimo dydį iki 2010 m., valstybei narei tenka 
įsipareigojimas parengti oro kokybės planą ir nustatyti priemones, reikalingas užtikrinti, kad 
iki nustatytos datos 2010 m. būtų pradėta laikytis reikalavimų.

Naujausiais 2008 m. ataskaitos apie aplinkos oro kokybės vertinimą, pateiktą Vokietijos pagal 
Komisijos sprendimo 2004/461/EB reikalavimus, duomenimis, oro kokybės zonoje 
„Osnabriuko aglomeracija“ (zonos kodas: DEZIXX0105A), kur yra ketaus liejykla, benzeno 
ribinė vertė neviršyta.

Be to, iš peticijos pateikėjų pateikto dokumento galima spręsti, kad kompetentingos 
institucijos įvertino oro kokybės būklę ketaus liejyklos apylinkėse ir nenustatė, kad būtų 
viršyta benzeno ribinė vertė ir atitinkamas leistinas nukrypimo dydis, kaip nustatyta 
Direktyvoje 2000/69/EB. Pakeitus ketaus liejykloje taikomą eksploatavimo metodą, siekiant 
dar labiau sumažinti benzeno kiekį, kad 2010 m. jis neviršytų ribinės vertės, kompetentingos 
institucijos paprašė liejyklos savininkų iš naujo įvertinti benzeno koncentraciją liejyklos 
apylinkėse. Su šiuo prašymu susijusios Vokietijos vidaus procedūros tebevyksta.

Kalbant apie Direktyvos 2000/69/EB 7 straipsnyje nustatytą galimybę susipažinti su 
informacija, valstybės narės privalo reguliariai pateikti visuomenei naujausią informaciją apie 
benzeno koncentraciją aplinkoje. Komisijos nuomone, šią informaciją galima rasti Vokietijos 
federalinės aplinkos agentūros interneto svetainėje, taip pat Žemutinės Saksonijos aplinkos 
ministerijos interneto svetainėje.

Išvados

Atsižvelgdama į peticijos pateikėjų pateiktus įrodymus, kompetentingos Vokietijos valdžios 
institucijos pateiktą informaciją ir Pajėgumo pagal TIPK direktyvą aiškinimo ir nustatymo 
gaires, Komisija daro išvadą, kad Borgelt ketaus liejykla nepatenka į TIPK direktyvos 
taikymo sritį. Taigi Komisija negali nustatyti šios direktyvos pažeidimo.

                                               
1 OL L 313, 2000 12 13, p. 12
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Atsižvelgdama į peticijos pateikėjų ir kompetentingų Vokietijos valdžios institucijų pateiktą 
informaciją, Komisija daro išvadą, kad Direktyvos 2000/69/EB pažeidimo nenustatyta. 
Atrodo, kad benzeno ribinė vertė ir leistinas nukrypimo dydis neviršyti, todėl jo kiekio 
mažinimo veiksmai nereikalingi. Dėl galimybės susipažinti su informacija jokių pažeidimų 
nenustatyta.“


