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Asia: Vetoomus nro 1208/2007, Elisabeth ja Wilfried Meyer, Saksan kansalaisia, 
Osnabrückissä sijaitsevan Borgeltin rautasulaton aiheuttamasta 
pilaantumisesta, joka rikkoo ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja 
vähentämisen yhtenäistämiseksi annettua direktiiviä 96/61/EY

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjät ilmaisevat huolensa terveysriskeistä, joita paikallisten asukkaiden 
altistuminen Osnabrückissä sijaitsevan Borgeltin rautasulaton melulle ja myrkkypäästöille 
aiheuttaa viranomaisten vuosikymmeniä jatkuneen riittämättömän valvonnan takia. 
Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 24 päivänä 
syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/61/EY mukaan myös nykyisen laitoksen on 
noudatettava määrättyjä erityisohjeita 1. marraskuuta 2007 alkaen. Rautasulatto ei kuitenkaan 
ole täyttänyt vaadittuja edellytyksiä, jotka koskevat höyryn, savun ja jätekaasupäästöjen 
talteenottoa ja jälleenkäsittelyä, eikä hyödyntänyt parhaita käytettävissä olevia 
päästövähennystekniikoita. On ilmennyt, että Osnabrückin tehtaan valvontaviranomainen 
kieltäytyy panemasta täytäntöön ilman pilaantumisen ehkäisemistä koskevien teknisten 
ohjeiden muuttamisesta vuonna 2002 annettuja säännöksiä, jotka hyväksyttiin ja saatettiin 
osaksi Saksan kansallista lainsäädäntöä. Viranomainen ei myöskään vastaa tietopyyntöihin.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 16. huhtikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 26. syyskuuta 2008

Vetoomuksen esittäjät ilmaisevat huolensa Osnabrückissä sijaitsevan Borgeltin rautasulaton 
myrkkypäästöjen ja melun aiheuttamista haitallisista terveysvaikutuksista. Vetoomuksen 
esittäjät myös ilmoittavat, ettei viranomainen, Staaatliches Gewerbeaufsichtamt Osnabrueck
ole vastannut heidän tietopyyntöihinsä. Vetoomuksen esittäjät eivät kuitenkaan ilmoita 
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konkreettisesti, miten he ovat tietopyyntönsä esittäneet. Vetoomuksen esittäjät vaativat, että 
asiaa koskevaa lainsäädäntöä noudatetaan. 

Asiaan sovelletaan teollisuuslaitosten ja niiden päästöjen valvonnasta annettuja yhteisön 
säännöksiä eli ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/1/EY1 (IPPC-direktiivi, jolla 
kodifioidaan vetoomuksessa mainittu direktiivi 96/61/EY). Direktiivin 1 artiklan ja 
liitteen I (2.4 kohdan) mukaisesti IPPC-direktiiviä sovelletaan rautametallivalimoihin, joiden 
tuotantokapasiteetti ylittää 20 tonnia päivässä.

Komissio otti yhteyttä Borgeltin rautasulatosta vastaavaan toimivaltaiseen viranomaiseen. 
Toimivaltaisen viranomaisen mukaan rautasulatto ei ole direktiivissä 2008/1/EY tarkoitettu 
IPPC-laitos. Rautasulatto on saanut toimiluvan Saksan kansallisen lainsäädännön perusteella. 

IPPC-direktiiviä sovelletaan yhdessä voimassa olevan ilmanlaatua koskevan EU:n 
lainsäädännön2 kanssa sekä uuden ilmanlaatudirektiivin3 kanssa. Viimeksi mainitussa 
direktiivissä asetetaan epäpuhtauksia koskevia rajoja ja tavoitearvoja ihmisten terveyden ja 
ympäristön suojelemiseksi kaikkialla yhteisön alueella. Toimivaltaiset viranomaiset ovat 
vastuussa siitä, että asianomaiset laitokset, myös teollisuuslaitokset, noudattavat direktiivejä. 

Direktiivissä 2003/4/EY määrätään ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta4. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että 2 artiklan 2 kohdassa määritellyt toimivaltaiset viranomaiset saattavat 
pyydettäessä saataville niiden omassa tai viranomaisia varten toisen hallussa olevaa 
ympäristötietoa ilman, että pyynnön esittäjän on perusteltava pyyntönsä. Direktiivissä 
määrätään tarkoista määräajoista: mahdollisimman pian tai viimeistään kuukauden kuluessa 
siitä, kun viranomainen on vastaanottanut pyynnön taikka kahden kuukauden kuluessa siitä, 
kun viranomainen on vastaanottanut pyynnön, tiedon suuren määrän ja monitahoisuuden 
vuoksi. Pyyntö saada ympäristötietoa voidaan evätä ainoastaan direktiivin 4 artiklassa 
eriteltyjen syiden perusteella, esimerkiksi jos pyyntö on muotoiltu liian yleisesti, jos pyyntö 
koskee valmisteilla olevaa aineistoa, sisäisiä asiakirjoja tai jos tiedon ilmaiseminen vaikuttaisi 
haitallisesti kaupallisten tai teollisten tietojen luottamuksellisuuteen, jos kansallisessa tai 
yhteisön lainsäädännössä säädetään tällaisesta salassapidosta. Tiettyjä 4 artiklan 2 kohdassa 
mainittuja poikkeuksia ei voida soveltaa, jos pyyntö liittyy ympäristöön joutuneita päästöjä 
koskeviin tietoihin. 

                                               
1 EUVL L 24, 29.1.2008, s. 8.
2 1. Neuvoston direktiivi 96/62/EY, annettu 27 päivänä syyskuuta 1996, ilmanlaadun arvioinnista ja hallinnasta 
(EYVL L 296, 21.11.1996, s. 55-63), neuvoston direktiivi 1999/30/EY, annettu 22 päivänä huhtikuuta 1999, 
ilmassa olevien rikkidioksidin, typpidioksidin ja typen oksidien, hiukkasten ja lyijyn pitoisuuksien raja-arvoista, 
(EYVL L 163, 29.6.199, s. 41-60), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/69/EY, annettu 
16 päivänä marraskuuta 2000, ilmassa olevan bentseenin ja hiilimonoksidin raja-arvoista (EYVL L 313, 
13.12.2000, s. 12-21), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/3/EY, annettu 12 päivänä 
helmikuuta 2002, ilman otsonista (EYVL L 67, 9.3.2002 s. 14-30), Euroopan parlamentin ja Neuvoston 
direktiivi 2004/107/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, 
elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä (EUVL L 23, 26.1.2005, s. 3-16.)
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/50/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 2008, ilmanlaadusta 
ja sen parantamisesta (EUVL L 152, 11.6.2008)
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, 
ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta, EUVL L 41, 
14.2.2003, s.26.
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Mikäli pyydetty tieto ei ole pyynnön vastaanottaneen viranomaisen hallussa tai pyynnön 
vastaanottaneita viranomaisia varten ja tämä viranomainen tietää, että tieto on toisen 
viranomaisen hallussa tai toisia viranomaisia varten, sen olisi välitettävä pyyntö kyseisille 
viranomaisille ja ilmoitettava tästä pyynnön esittäjälle tai ilmoitettava pyynnön esittäjälle, 
miltä viranomaiselta hän voisi mahdollisesti kyseistä tietoa pyytää. Viranomaiset saavat periä 
ympäristötiedon toimittamisesta maksun.

On kuitenkin korostettava, että direktiiviä 2003/4/EY sovelletaan ainoastaan direktiivin 
tarkoittamiin viranomaisiin, ja että viranomaisten olisi vastattava pyynnön esittäjälle, vaikka 
heillä ei olisi pyydettyjä tietoja käytössään. Direktiivin 6 artiklassa määrätään, että pyynnön 
esittäjällä, joka katsoo, että hänen esittämänsä tietopyyntö on jätetty huomiotta tai 
perusteettomasti evätty kokonaan tai osittain, tai että siihen on vastattu riittämättömästi tai sitä 
ei muuten ole käsitelty direktiivin mukaisesti, on muutoksenhakuoikeus.

Päätelmät

Komissio ei voi vetoomuksen esittäjän ja Saksan viranomaisten toimittamien tietojen 
perusteella todeta, että IPPC-direktiiviä olisi rikottu. Komissio kehottaa vetoomuksen esittäjiä 
toimittamaan toimivaltaisille viranomaisille direktiiviin 2003/4/EY perustuvan pyynnön. 
Mikäli heidän pyyntönsä jätetetään huomiotta tai se evätään perusteettomasti tai siihen 
vastataan riittämättömästi, vetoomuksen esittäjiä kehotetaan ryhtymään direktiivin 6 artiklassa 
esitetyihin toimiin.


