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RÉSZÉRE

Tárgy:  Az Elisabeth és Wilfried Meyer, német állampolgárok által benyújtott 
1208/2007. számú petíció a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és 
csökkentéséről szóló 96/61/EK irányelvet sértő osnabrucki Borgelt vasöntöde 
által okozott szennyezésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói aggodalmuknak adnak hangot az abból fakadó egészségügyi kockázatok 
miatt, hogy a helyi lakosság ki van téve az osnabrucki vasöntödéből származó zajártalomnak 
és a kibocsátott mérgező anyagoknak, mivel a hatóságok évtizedeken keresztül nem 
felügyelték megfelelően az üzem tevékenységét. A környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi irányelv 
értelmében 2007. november 1-től a meglévő üzemeket is kötelezik bizonyos rendelkezések 
betartására. Ugyanakkor a vasöntöde nem teljesítette a gőz, a gázok és a hulladékgáz 
kivonására és újrafeldolgozására vonatkozó szükséges követelményeket, valamint nem 
alkalmazta a rendelkezésre álló lehető legjobb kibocsátás-csökkentő technológiát. A jelek 
szerint az osnabrucki üzem ellenőrei nem hajlandók bevezetni a légszennyezés 
megakadályozására irányuló műszaki előírások módosításáról szóló 2002. évi 
rendelkezéseket, amelyeket elfogadtak és a német jogba átültettek, valamint úgy tűnik, hogy a 
tájékoztatásra irányuló kéréseiket figyelmen kívül hagyják.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. április 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

A petíció benyújtói aggodalmuknak adnak hangot az osnabrücki Borgelt vasöntödéből 



PE414.255v01-00 2/3 CM\747376HU.doc

HU

származó zajártalom és a kibocsátott mérgező anyagok egészségkárosító hatása miatt. A 
petíció benyújtói arról is beszámolnak, hogy a Staaatliches Gewerbeaufsichtamt Osnabrück
nevű hivatal nem válaszolt a kérdéseikre. Kérdéseik jellegére vonatkozóan azonban a 
benyújtók nem adnak semmiféle konkrét tájékoztatást. A petíció benyújtói azt kérik, hogy 
szerezzenek érvényt a vonatkozó jogszabályoknak. 

Az ipari berendezések ellenőrzésére – beleértve a kibocsátásokat - vonatkozó közösségi 
jogszabály a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK 
irányelv1 (IPPC irányelv – a petícióban említett 96/61/EK irányelv egységes szerkezetbe 
foglalva). Az 1. cikk és az I. melléklet (2.4) pontja értelmében a napi 20 tonnát meghaladó
termelési kapacitással rendelkező vasöntödék az IPPC irányelv hatálya alá tartoznak. 

A Bizottság felvette a kapcsolatot a Borgelt vasöntödéért felelős illetékes hatósággal. Az 
illetékes hatóság véleménye szerint a vasöntöde nem számít a 2008/1/EK irányelvben körülírt 
IPPC létesítménynek. A vasöntöde számára az engedélyt a német nemzeti jogszabályok 
alapján adták ki. 

Az IPPC irányelv az Unió meglévő, a levegő minőségére vonatkozó szabályozása2 és az új, a 
levegő minőségére vonatkozó irányelv3 mellett kerül alkalmazásra; utóbbi korlátokat és 
célértékeket szab meg az egyes szennyezőanyagokra, ezzel védve az emberi egészséget és a 
környezetet az Unió egész területén. Az illetékes hatóságok felelőssége biztosítani, hogy az 
érintettek – beleértve az ipari létesítményeket is – teljesítsék az irányelv előírásait. 

A 2003/4/EK irányelv4 a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáféréssel foglalkozik
és előírja, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy bármely kérelmezőnek indoklási 
kötelezettség nélkül joga legyen a hatóságok – amint azt a 2. cikk 2. pontja meghatározza -
birtokában lévő, illetve a hatóságok számára tárolt környezeti információkhoz jutni. Az 
irányelv konkrét határidőket is megad: amint lehet, vagy legkésőbb egy hónapon belül azt 
követően, hogy a hatóság a kérést kézhez kapta, vagy a kézhezvételtől számított két hónapon 
belül, ha a kért információ terjedelmes vagy összetett. A környezeti információkhoz való 
hozzáférést csak az irányelv 4. cikkében ismertetett okból lehet megtagadni; ilyen ok például 
ha a kérést túlságosan általánosan fogalmazták meg, készülőfélben lévő anyagra vagy belső 
közleményekre vonatkozik, vagy ha az információ kiadása kereskedelmi vagy ipari adatok
                                               
1 HL L 024., 2008. január 29., 8. o.

2 A környezeti levegő minőségének vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló, 1996. szeptember 27-i 96/62/EK 
tanácsi irányelv (HL L 296., 1996.11.21., 55–63. o.); a környezeti levegőben lévő kén-dioxidra, nitrogén-
dioxidra és nitrogén-oxidokra, porra és ólomra vonatkozó határértékekről szóló, 1999. április 22-i 1999/30/EK 
tanácsi irányelv (HL L 163,, 1999. 6. 29., 41–60. o.); a környezeti levegőben található benzolra és szén-
monoxidra vonatkozó határértékekről szóló, 2000. november 16-i 2000/69/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (HL L 313., 2000.12.13., 12–21. o. ; az Európai Parlament és a Tanács 2002. február 12-i 2002/3/EK 
irányelve a környezeti levegőben lévő ózonról (HL L 67., 2002.3. 9., 14–30. o.);  az Európai Parlament és a 
Tanács 2004. december 15-i 2004/107/EK irányelve a környezeti levegőben található arzénről, kadmiumról, 
higanyról, nikkelről és policiklusos aromás szénhidrogénekről (HL L 23., 2005.1.26., 3–16. o.).
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. május 21-i 2008/50/EK irányelve a környezeti levegő minőségéről és 

a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról (HL L 152., 2008.6.11.)

4 A Európai Parlament és a Tanács 2003. január 28-i 2003/4/EK irányelve a környezeti információkhoz való 
nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, HL L 41., 2003.2.14., 26. o.
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bizalmas kezelését veszélyeztetné, illetve ha az információ bizalmas kezelését nemzeti vagy 
közösségi jogszabály írja elő. Nem alkalmazhatók a 4. cikk 2. bekezdésében említett kivételek 
olyan esetekben, amikor a környezetbe történő kibocsátással kapcsolatban kérnek információt. 

Amennyiben a kért információ nincsen annak a hatóságnak a birtokában, illetve nem tárolják 
annak a hatóságnak a számára, amelyhez a kérést címezték, és a címzett hatóság tudja, hogy 
az információt egy másik hatóság tárolja, illetve számára tárolják, akkor a kérést továbbítania 
kell ennek a másik hatóságnak, és erről tájékoztatnia kell a kérelmezőt, vagy tájékoztatnia kell 
a kérelmezőt, hogy véleménye szerint melyik hatósághoz lehet a kért információért fordulni. 
A hatóságok díjat számíthatnak fel a környezeti információ kiadásáért.

Fontos kiemelni, hogy a 2003/4/EK irányelv csak az irányelv értelmében vonatkozik a
hatóságokra, valamint hogy a hatóságnak akkor is válaszolnia kell a kérelmezőnek, ha nincsen 
a birtokában a kért információ. Az irányelv 6. cikke értelmében minden kérelmezőnek joga 
van az igazságszolgáltatáshoz fordulni, ha úgy véli, hogy az információra vonatkozó kérését 
figyelmen kívül hagyták, részben vagy egészben jogtalanul elutasították, nem kielégítő 
módon válaszolták meg, vagy az irányelvet más módon figyelmen kívül hagyva foglalkoztak 
vele.

Következtetés

A Bizottság a petíció benyújtójától és a német hatóságoktól kapott információ alapján nem 
tudta megállapítani az IPPC-irányelv megsértését. A Bizottság felkéri a petíció benyújtóit, 
hogy a 2003/4/EK irányelv alapján nyújtsanak be kérést az illetékes hatósághoz. Amennyiben 
a kérésüket figyelmen kívül hagyják, jogtalanul elutasítják vagy nem kielégítő módon 
válaszolják meg, úgy felkéri a petíció benyújtóit, hogy éljenek az irányelv 6. cikkében 
felajánlott megoldások valamelyikével.


