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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП 

Относно: Петиция 1208/2007, внесена от Elisabeth и Wilfried Meyer, с германско
гражданство, относно замърсяването, причинявано от чугунолеярна
Borgelt в Оснабрюк, в  нарушение на Директива 96/61/EО за 
комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването   

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията изразяват загриженост относно рисковете за здравето, 
възникващи поради излагането на местните жители на шум и токсични емисии от 
чугунолеярната Borgelt в Оснабрюк в резултат на десетилетия недостатъчен контрол от 
страна на властите. Съгласно Директива 96/61/EО на Съвета от 24 септември 1996 г. за 
комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, се изисква съществуващият 
завод също да отговаря на определени спецификации от 1 ноември 2007 г.
Чугунолеярната обаче не отговаря на поставените изисквания по отношение на 
екстракцията и повторното обработване на емисиите от пара, дим и отпадни газове и не 
използва наличните технологии за максимално ограничаване на емисиите. Изглежда 
инспекторатът на завода в Оснабрюк отказва да приложи разпоредбите от 2002 г.,
изменящи техническите указания за предотвратяване на замърсяването на въздуха, 
които са приети и транспонирани в немското право, а на исканията за предоставяне на 
информация не е отговорено.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 април 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения по член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

Вносителите на петицията изразяват загриженост за негативното въздействие върху 
здравето, причинено от емисиите на токсични вещества и от шума от чугунолеярната
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Borgelt в Оснабрюк. Вносителите на петицията съобщават също, че агенцията 
Staaatliches Gewerbeaufsichtamt Osnabrueck не е отговорила на техните запитвания. Те 
обаче не са представили никакви конкретни данни относно характера на отправените от 
тях запитвания. Вносителите на петицията призовават за спазване на съответните 
законови разпоредби.

Законовите разпоредби на Общността относно контрола на промишлените инсталации, 
в това число и техните емисии, се съдържат в Директивата за комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването 2008/1/EО1 (Директива КПКЗ –
кодификация на Директива 96/61/EО, спомената в петицията). Съгласно чл. 1 и 
приложение I (2.4) в обхвата на Директива КПКЗ попадат леярните за черни метали с 
производствен капацитет над 20 тона дневно.

Комисията се е обърнала към компетентния орган, отговорен за чугунолеярната Borgelt. 
Според компетентния орган чугунолеярната не е КПКЗ инсталация по смисъла на 
Директива 2008/1/EО. Разрешителното за чугунолеярната е издадено на базата на 
немското национално законодателство.

Директива КПКЗ се прилага наред със съществуващото законодателство на ЕС относно 
качеството на въздуха2 и новата Директива за качеството на въздуха3, които указват 
ограничения и допустими стойности за замърсителите с цел защита на човешкото 
здраве и на околната среда. Компетентните органи имат отговорността да гарантират, 
че тези, за които това се отнася, в това число и съответните промишлени инсталации, 
отговарят на изискванията на директивите.

Директива 2003/4/EО урежда публичния достъп до информация за околната среда4, 
като страните-членки трябва да гарантират, че публичните органи, определени в чл. 2, 
т. 2, предоставят на разположение информация за околната среда, съхранявана от или 
за тях, за всеки заявител при поискване и без той да трябва да декларира интерес. 
Директивата определя конкретни срокове: възможно най-скоро или най-късно в срок до
един месец след получаване на искането от страна на публичните органи или в срок от 
два месеца след получаване на искането, когато исканата информацията е обемна или 
сложна. Достъпът до информация за околната среда може да бъде отказан само при 
обстоятелствата, указани в чл. 4 от Директивата, напр. когато искането е формулирано 
                                                       
1 ОВ L 024 от 29 януари 2008, стр. 8.
2 Директива 96/62/EО на Съвета от 27 септември 1996 г. относно оценката и управлението на качеството 
на околния въздух (ОВ L 296, 21.11.1996 г., стр. 55-63); Директива 1999/30/EО на Съвета от 22 април 
1999 г. относно пределно допустимите стойности за серен двуоксид, азотен двуоксид и азотни оксиди, 
прахови частици и олово в околния въздух (ОВ L 163, 29.6.1999 г., стр. 41-60); Директива 2000/69/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2000 г. относно пределно допустимите стойности за 
бензен и въглероден оксид в атмосферния въздух (ОВ L 313, 13.12.2000 г., стр. 12-21) ; Директива
2002/3/EО на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2002 г. относно озона в атмосферния 
въздух (ОВ L 67, 9.3.2002 г., стр. 14-30); Директива 2004/107/EО на Европейския парламент и на Съвета 
от 15 декември 2004 г. относно съдържанието на арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни 
въглеводороди в атмосферния въздух (ОВ L 23, 26.1.2005 г., стр. 3-16).
3 Директива 2008/50/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно качеството на 
околния въздух и за по-чист въздух за Европа (ОВ L 152, 11.6.2008 г.)
4 Директива 2003/4/EО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения 
достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета, ОВ L 41 от 14 
февруари 2003, стр. 26.
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прекалено общо, отнася се за материали в процес на изготвяне или вътрешни 
съобщения или когато разкриването на информацията би се отразило неблагоприятно 
върху поверителността на търговска или индустриална информация, когато тази 
поверителност е регламентирана от националното законодателство или от 
законодателството на Общността. Някои изключения, споменати в чл. 4, ал. 2 не се 
прилагат, когато искането се отнася за информация относно емисии в околната среда.

Когато исканата информация не се съхранява от или за публичния орган, до който е 
адресирано искането и този публичен орган знае, че исканата информация се съхранява 
от или за друг публичен орган, той следва да препрати искането на този друг орган и да 
информира заявителя или да информира заявителя относно публичния орган, при който 
предполага, че е възможно да се заяви исканата информация. Публичните органи могат 
да начисляват такси за предоставянето на всякаква информация за околната среда.

Важно е да се подчертае, че Директива 2003/4/EО се отнася само за публичните органи 
по смисъла на директивата и публичният орган трябва да отговори на заявителя дори и 
да не разполага с търсената информация. Чл. 6 от Директивата урежда достъпа до 
правосъдие за всеки заявител, който счита, че искането му за предоставяне на 
информация е било игнорирано, било е погрешно отхвърлено (изцяло или частично), че 
му е отговорено неточно или че по някакъв друг начин не е третирано в съответствие с 
разпоредбите на Директивата.

Заключения

Въз основа на информацията, предоставената от вносителите на петицията и 
германските органи, Комисията не може да установи нарушение на Директива КПКЗ. 
Комисията приканва вносителите на петицията да подадат заявление за предоставяне 
на информация до компетентния орган, съгласно Директива 2003/4/EО. В случай че 
тяхното заявление бъде игнорирано, погрешно отхвърлено или му бъде отговорено 
неточно, вносителите на петицията се приканват да се възползват от възможностите за 
действие, предложени от чл. 6 на Директивата.


