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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1208/2007 των Elisabeth και Wilfried Meyer, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη μόλυνση που προκαλεί το χυτήριο σιδήρου Borgelt 
στο Osnabruck, παραβιάζοντας την οδηγία 96/61/ΕΚ σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης 

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες εκφράζουν την ανησυχία τους σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία που 
προκύπτουν από την έκθεση των κατοίκων στο θόρυβο και τις τοξικές εκπομπές από το 
χυτήριο σιδήρου Borgelt στο Osnabruck ως αποτέλεσμα δεκαετιών ανεπαρκούς επίβλεψης 
από τις αρχές. Στο πλαίσιο της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 
1996 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης, απαιτείται 
επίσης να συμμορφωθεί το υφιστάμενο εργοστάσιο με ορισμένες προδιαγραφές από 1ης 
Νοεμβρίου 2007. Ωστόσο, το χυτήριο σιδήρου δεν έχει καταφέρει να εκπληρώσει τις 
απαραίτητες απαιτήσεις όσον αφορά την εξαγωγή και την επανεπεξεργασία των εκπομπών 
ατμού, αερίων και απαερίων, και δεν έχει χρησιμοποιήσει τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία 
για τον περιορισμό των εκπομπών. Φαίνεται ότι ο επιθεωρητής του εργοστασίου του 
Osnabruck αρνείται να επιβάλει τις διατάξεις του 2002 που τροποποιούν τις τεχνικές οδηγίες 
για την πρόληψη της ρύπανσης του αέρα, οι οποίες εγκρίθηκαν και μεταφέρθηκαν στο 
γερμανικό δίκαιο, και ότι δεν απαντώνται τα αιτήματα για πληροφόρηση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 16 Απριλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.
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Οι αναφέροντες εκφράζουν την ανησυχία τους σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν 
για την υγεία οι εκπομπές τοξικών ουσιών και ο θόρυβος από το χυτήριο σιδήρου Borgelt που 
βρίσκεται στο Osnabrueck. Επιπλέον, οι αναφέροντες λένε ότι η εταιρεία, Staaatliches 
Gewerbeaufsichtamt Osnabrueck, δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματά τους. Ωστόσο, δεν 
υπέβαλαν συγκεκριμένα στοιχεία αναφορικά με τη φύση των αιτημάτων τους. Οι 
αναφέροντες ζητούν να εφαρμοστεί η σχετική νομοθεσία.

Η σχετική νομοθεσία της Κοινότητας αναφορικά με τον έλεγχο βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, και των εκπομπών τους, συνίσταται στην οδηγία 2008/1/ΕΚ1, σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (Οδηγία ΟΠΕΡ – κωδικοποίηση της 
οδηγίας 96/61/ΕΚ, η οποία αναφέρεται στην αναφορά). Σύμφωνα με το Άρθρο 1 και το 
Παράρτημα I (2.4), τα χυτήρια σιδηρούχων μετάλλων με δυναμικότητα παραγωγής άνω των 
20 τόνων ημερησίως εντάσσονται στο πλαίσιο της οδηγίας ΟΠΕΡ. 

Η Επιτροπή επικοινώνησε με την αρχή που είναι αρμόδια για το χυτήριο σιδήρου Borgelt. 
Σύμφωνα με την αρμόδια αρχή, το χυτήριο σιδήρου δεν είναι εγκατάσταση ΟΠΕΡ, όπως 
ορίζεται στην οδηγία 2008/1/ΕΚ. Η άδεια για το χυτήριο σιδήρου βασίζεται στην εθνική 
νομοθεσία της Γερμανίας.

Η οδηγία ΟΠΕΡ ισχύει παράλληλα με τη νομοθεσία της ΕΕ περί ποιότητας του αέρα2 και με 
τη νέα οδηγία περί ποιότητας του αέρα3, η οποία θέτει όρια και τιμές στόχους για τους 
ρύπους, προκειμένου να προστατέψει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον σε όλη την 
επικράτειά της. Οι αρμόδιες αρχές φέρουν ευθύνη για τον έλεγχο του ότι οι ενδιαφερόμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου απαιτείται, των εργοστασιακών εγκαταστάσεων, 
συμμορφώνονται με τις οδηγίες. 

Η οδηγία 2003/4/ΕΚ ασχολείται με την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές 
πληροφορίες4· σύμφωνα με αυτήν, τα κράτη μέλη πρέπει να ελέγχουν ότι οι δημόσιες αρχές, 
όπως ορίζεται στο Άρθρο 2, σημείο 2, θέτουν τις περιβαλλοντικές πληροφορίες που κατέχουν 

                                               
1 ΕΕ L 024 της 29ης Ιανουαρίου 2008, σελίδα 8.

2 1 Οδηγία 96/62/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1996 για την εκτίμηση και τη διαχείριση της 
ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος (ΕΕ L 296, 21.11.1996, σ. 55-63), Οδηγία 1999/30/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 22ας Απριλίου 1999, σχετικά με τις οριακές τιμές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων 
του αζώτου, σωματιδίων και μόλυβδου, στον αέρα του περιβάλλοντος (ΕΕ L 163, 29.6.1999, σ. 41-60), Οδηγία 
2000/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2000, για τις οριακές 
τιμές βενζολίου και μονοξειδίου του άνθρακα στον αέρα του περιβάλλοντος (ΕΕ L 313, 13.12.2000, σ. 12-21),
Οδηγία 2002/3/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά 
με το όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα (ΕΕ L 67, 9.3.2002, σ. 14-30), Οδηγία 2004/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον 
υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα (ΕΕ L 
23, 26.1.2005, σ. 3-16).
3 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την 

ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152, 11.6.2008)

4 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με 
την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, σε ΕΕ L 41 της 14ης Φεβρουαρίου 2003, σελίδα 26.
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οι ίδιες ή άλλοι φορείς για λογαριασμό τους, στη διάθεση οποιουδήποτε αιτούντος κατόπιν 
σχετικού αιτήματός του, και χωρίς να πρέπει να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του. Η οδηγία 
περιλαμβάνει συγκεκριμένες προθεσμίες: όσο το δυνατόν συντομότερα ή, το αργότερο, μέσα 
σε ένα μήνα από την παραλαβή του αιτήματος από τη δημόσια αρχή ή εντός δύο μηνών, εάν 
οι πληροφορίες που ζητούνται είναι μεγάλου όγκου ή περίπλοκου χαρακτήρα. Η πρόσβαση 
στις περιβαλλοντικές πληροφορίες μπορεί να μην επιτραπεί μόνο βάσει των διατάξεων του 
Άρθρου 4 της οδηγίας, για παράδειγμα, όταν το αίτημα διατυπώνεται με πολύ γενικό τρόπο, 
όταν αφορά υλικό που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, εσωτερική επικοινωνία ή περιπτώσεις 
κατά τις οποίες η κοινοποίηση των πληροφοριών θα επηρεάσει δυσμενώς το απόρρητο 
εμπορικών ή βιομηχανικών πληροφοριών και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το εν λόγω 
απόρρητο επιβάλλεται από κάποιον εθνικό ή κοινοτικό νόμο. Ορισμένες από τις εξαιρέσεις 
που αναφέρονται στο Άρθρο 4, παράγραφος 2, δεν ισχύουν, όταν το αίτημα αφορά 
πληροφορίες για εκπομπές στο περιβάλλον.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πληροφορίες που απαιτούνται δεν τηρούνται από ή για 
λογαριασμό της δημόσιας αρχής προς την οποία απευθύνεται το αίτημα και η εν λόγω 
δημόσια αρχή γνωρίζει ότι οι πληροφορίες τηρούνται από ή για λογαριασμό μιας άλλης 
δημόσιας αρχής, πρέπει να μεταβιβάσει το αίτημα σε αυτή την άλλη δημόσια αρχή και να 
ενημερώσει τον αιτούντα ή να ενημερώσει τον αιτούντα σχετικά με τη δημόσια αρχή στην 
οποία θεωρεί ότι μπορεί να απευθύνει αίτηση για τις εν λόγω πληροφορίες. Οι δημόσιες 
αρχές ενδέχεται να επιβάλουν χρέωση για την παροχή οποιωνδήποτε πληροφοριών για το 
περιβάλλον.

Έχει σημασία να επισημάνουμε ότι η οδηγία 2003/4/ΕΚ ισχύει μόνο για δημόσιες αρχές, 
όπως ορίζονται στην οδηγία, και μια δημόσια αρχή πρέπει να παρέχει απάντηση στον
αιτούντα ακόμη κι όταν δεν διαθέτει τις πληροφορίες. Το Άρθρο 6 της οδηγίας προβλέπει 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη ενός αιτούντα ο οποίος θεωρεί ότι το αίτημά του για πληροφορίες 
αγνοήθηκε, απορρίφθηκε εσφαλμένα, πλήρως ή εν μέρει, απαντήθηκε ανεπαρκώς ή δεν έτυχε 
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της αντιμετώπισης που προβλέπεται στην οδηγία.

Συμπεράσματα

Βάσει των πληροφοριών που παρείχαν οι αναφέροντες και οι γερμανικές αρχές, η Επιτροπή 
δεν μπορεί να εντοπίσει παραβίαση της οδηγίας ΟΠΕΡ. Η Επιτροπή καλεί τους αναφέροντες 
να υποβάλουν αίτημα στην αρμόδια αρχή, βάσει της οδηγίας 2003/4/ΕΚ. Σε περίπτωση που 
το αίτημά τους αγνοηθεί, απορριφθεί εσφαλμένα ή απαντηθεί ανεπαρκώς, οι αναφέροντες 
καλούνται να αξιοποιήσουν τις λύσεις που προβλέπει το Άρθρο 6 της οδηγίας.
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