
CM\747376PL.doc PE414.255v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Petycji

26.09.2008

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1208/2007, którą złożyli Elisabeth i Wilfried Meyerowie (Niemcy), 
w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez odlewnię żelaza Borgelt 
w miejscowości Osnabruck, stanowiącego naruszenie przepisów dyrektywy 
96/61/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyrażają zaniepokojenie w związku z zagrożeniem dla zdrowia, 
wywołanym narażeniem lokalnych mieszkańców na hałas i toksyczne emisje pochodzące 
z odlewni żelaza Borgelt w miejscowości Osnabruck, spowodowane kilkudziesięcioletnim 
brakiem odpowiedniego nadzoru ze strony władz. Zgodnie z dyrektywą Rady 96/61/WE 
z dnia 24 września 1996 r. dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli, od dnia 1 listopada 2007 r. istniejące zakłady również muszą spełniać określone 
wymogi. Jednakże przedmiotowa odlewnia żelaza nie spełnia koniecznych wymogów 
w zakresie usuwania i ponownego przetwarzania emisji pary wodnej, oparów oraz gazów 
odlotowych oraz korzystania z najlepszej dostępnej technologii ograniczania emisji. 
Inspektorat fabryczny w miejscowości Osnabruck wydaje się odmawiać egzekwowania 
przyjętych i transponowanych do niemieckiego prawodawstwa przepisów z 2002 r., 
zmieniających instrukcje techniczne dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza, 
a także nie odpowiada na wnioski o udzielenie informacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 kwietnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.
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Składający petycję wyrażają zaniepokojenie w związku z zagrożeniem dla zdrowia, 
wywołanym hałasem i toksycznymi emisjami pochodzącymi z odlewni żelaza Borgelt 
w miejscowości Osnabruck. Ponadto składający petycję informują, że agencja Staaatliches 
Gewerbeaufsichtamt Osnabrueck nie opowiedziała na ich żądania. Nie przedstawili oni 
jednak żadnej konkretnej wskazówki dotyczącej charakteru tych żądań. Składający petycję 
wzywają do egzekwowania właściwego prawodawstwa.

Właściwym prawodawstwem wspólnotowym dotyczącym kontroli instalacji przemysłowych, 
w tym wytwarzanych przez nie emisji, jest dyrektywa dotycząca zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli 2008/1/WE1 (dyrektywa IPPC – kodyfikacja 
dyrektywy 96/61/WE wspomnianej w petycji). Zgodnie z art. 1 i załącznikiem I (2.4)
odlewnie metali żelaznych z wydajnością przekraczającą 20 ton dziennie wchodzą w zakres 
zastosowania dyrektywy IPPC. 

Komisja skontaktowała się z właściwymi władzami odpowiedzialnymi za odlewnię żelaza 
Borgelt. Według właściwych władz odlewnia żelaza nie jest instalacją IPPC, zdefiniowaną 
w dyrektywie 2008/1/WE. Zezwolenie na budowę odlewni żelaza wydano w oparciu 
o niemieckie ustawodawstwo krajowe.

Dyrektywa IPPC funkcjonuje obok obowiązującego prawodawstwa wspólnotowego 
dotyczącego jakości powietrza2 i nowej dyrektywy w sprawie jakości powietrza3, w której 
określono wartości dopuszczalne i wartości docelowe dla substancji zanieczyszczających 
w celu ochrony zdrowia ludzkiego i stanu środowiska na całym terytorium. Właściwe władze 
są odpowiedzialne za zapewnienie przestrzegania dyrektyw w przypadku instalacji, których to 
dotyczy, w tym w stosownych przypadkach instalacji przemysłowych. 

Dyrektywa 2003/4/WE odnosi się do dostępu publicznego do informacji dotyczących
środowiska4, na mocy której państwa członkowskie zapewniają, że organy władzy publicznej, 
zdefiniowane w art. 2 pkt 2, są zobowiązane udostępnić informacje o środowisku, które 
znajdują się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone, każdemu wnioskodawcy na 
                                               
1 Dz.U. L 024 z dnia 29 stycznia 2008 r., s. 8.

2 Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego 
powietrza (Dz.U. L 296 z 21.11.1996, s. 55-63); dyrektywa Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. 
odnosząca się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu 
i ołowiu w otaczającym powietrzu (Dz.U. L 163 z 29.6.1999, s. 41-60); dyrektywa 2000/69/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2000 r. dotycząca wartości dopuszczalnych benzenu i tlenku węgla 
w otaczającym powietrzu (Dz.U. L 313 z 13.12.2000, s. 12-21); dyrektywa 2002/3/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 lutego 2002 r. odnosząca się do ozonu w otaczającym powietrzu (Dz.U. L 67 
z 9.3.2002, s. 14-30); dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. 
w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym 
powietrzu (Dz.U. L 23 z 26.1.2005, s. 3-16).

3 Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza 
i czystszego powietrza dla Europy (Dz.U. L 152 z 11.6.2008)

4 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego 
dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG, w Dz.U. L 41 
z dnia 14 lutego 2003 r., s. 26.
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jego wniosek, bez konieczności wykazania przez niego interesu. Dyrektywa określa
szczegółowe terminy: tak szybko, jak to możliwe, lub w ciągu jednego miesiąca od 
doręczenia wniosku władzom publicznym lub w ciągu dwóch miesięcy od doręczenia, 
zwłaszcza wtedy, gdy żądane informacje są obszerne lub skomplikowane. Dostępu do 
informacji dotyczących środowiska można odmówić ze względów przewidzianych w art. 4 
dyrektywy, na przykład gdy wniosek jest sformułowany zbyt ogólnie, dotyczy materiału 
będącego w trakcie opracowywania, materiałów przeznaczonych do komunikacji 
wewnętrznej lub jeśli ujawnienie takich informacji negatywnie wpłynie na poufność 
informacji handlowych lub przemysłowych i jeśli jest ona przewidziana prawem krajowym 
lub wspólnotowym. Niektóre wyjątki określone w art. 4 ust. 2 nie mają zastosowania 
w przypadku, gdy wniosek dotyczy informacji odnoszących się do emisji do środowiska. 

W przypadku jeśli organ władzy publicznej wie, że informacje będące przedmiotem wniosku 
znajdują się w posiadaniu innego organu władzy publicznej lub inna osoba dysponuje nimi 
w imieniu tego organu, przekazuje on wniosek temu organowi władzy publicznej i informuje 
o tym wnioskodawcę lub przekazuje wnioskodawcy informację o istnieniu organu władzy 
publicznej, do którego, w jego przekonaniu, można zwrócić się po informację będącą 
przedmiotem wniosku. Organy władzy publicznej mogą pobierać opłatę za dostarczenie 
informacji o środowisku.

Należy podkreślić, że dyrektywa 2003/4/WE posiada zastosowanie tylko wobec organów 
władzy publicznej w rozumieniu dyrektywy, a organy władzy publicznej powinny dostarczyć 
odpowiedzi wnioskującemu nawet wtedy, gdy nie posiadają one informacji. Artykuł 6 
dyrektywy przewiduje dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla każdego wnioskodawcy, który 
uzna, że jego wniosek o udostępnienie informacji został zignorowany, niesłusznie odrzucony 
(w całości lub częściowo), nieodpowiednio rozpatrzony lub potraktowany w inny sposób 
niezgodny z przepisami dyrektywy.

Wnioski

W świetle informacji dostarczonych przez składającego petycję i władze niemieckie Komisja 
nie może zidentyfikować naruszenia dyrektywy IPPC. Komisja zwraca się do składających 
petycję o przedłożenie wniosku do właściwej władzy w oparciu o dyrektywę 2003/4/WE. 
W przypadku zignorowania ich wniosku, niesłusznego jego odrzucenia lub nieodpowiedniego 
rozpatrzenia składający petycję powinni skorzystać z rozwiązań określonych 
w art. 6 dyrektywy.
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