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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1208/2007, adresată de Elisabeth și Wilfried Meyer, de 
naționalitate germană, privind poluarea cauzată de turnătoria de fier din 
Osnabruck, care încalcă Directiva 96/61/CE privind prevenirea și controlul 
integrat al poluării

1. Rezumatul petiției 

Petiționarii își exprimă preocuparea față de riscurile pentru sănătate care decurg din 
expunerea localnicilor la zgomot și la emisiile toxice care provin de la turnătoria de fier 
Borgelt din Osnabruck, ca urmare a deceniilor de supraveghere neadecvată de către autorități. 
În conformitate cu Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind 
prevenirea și controlul integrat al poluării, combinatului existent i se impune de asemenea să 
respecte anume specificații începând cu 1 noiembrie 2007. Cu toate acestea, turnătoria de fier 
nu a îndeplinit cerințele necesare privind extracția și re-procesarea vaporilor, a emisiilor de 
fumuri și gaze reziduale și nu a folosit tehnologia optimă disponibilă de limitare a emisiilor.
Se pare că inspectoratul fabricii Osnabruck refuză să pună în vigoare dispozițiile din 2002 de 
modificare a instrucțiunilor tehnice pentru prevenirea poluării aerului, care au fost adoptate și 
transpuse în legislația germană și că solicitările de informații nu primesc niciun răspuns.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 aprilie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze (articolul 192 
alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008. 

Petiționarii își exprimă preocuparea privind riscurile asupra sănătății în urma expunerii 
localnicilor la zgomot și la emisiile toxice care provin de la turnătoria de fier Borgelt din 
Osnabruck. În plus, petiționarul raportează că agenția Staaatliches Gewerbeaufsichtamt 
Osnabrueck nu a răspuns la solicitările acestora. În orice caz, aceștia nu au prezentat niciun 
indiciu concret privind natura solicitărilor. Petiționarii solicită punerea în aplicare a legislației 
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relevante. 

Legislația comunitară relevantă cu privire la controlul instalațiilor industriale inclusiv a 
emisiilor acestora este Directiva privind prevenirea și controlul integrat al poluării, 
2008/1/CE1 (Directiva „IPPC” – codificarea Directivei 9661/CE menționată în cadrul petiției). 
În conformitate cu articolul 1 și anexa I (2.4), turnătoriile de metale feroase cu o capacitate de 
producție mai mare de 20 de tone pe zi intră sub incidența directivei „IPPC”. 

Comisia a contactat autoritatea competentă care se ocupă de turnătoria de fier din Borgelt. 
Potrivit autorității competente, turnătoria de fier nu este o instalație „IPPC” astfel cum este 
definită în Directiva 2008/1/CE. Autorizația de funcționare pentru turnătoria de fier este emisă 
în baza legislației naționale germane. 

Directiva „IPPC” funcționează alături de legislația existentă a UE cu privire la calitatea 
aerului2 și alături de noua Directivă privind calitatea aerului3, care stabilește limitele și 
valorile-țintă pentru poluanți în scopul protejării sănătății oamenilor și a mediului pe întreg 
teritoriul. Autoritățile competente răspund de asigurarea faptului că cei în cauză, inclusiv 
instalațiile industriale corespunzătoare, respectă aceste directive. 

Directiva 2003/4/CE face referire la accesul public la informațiile pentru protecția mediului4, 
iar în temeiul acesteia, statele membre trebuie să se asigure că autoritățile publice, astfel cum 
sunt definite la articolul 2 punctul 2, fac disponibile informațiile deținute de aceștia sau pentru 
aceștia, oricărui solicitant și fără să fie nevoie să menționeze un interes. Directiva conține 
termene limită specifice: Cât mai curând posibil sau cel târziu în decurs de o lună după 
confirmarea hotărârii de către autoritățile publice sau în decurs de două luni după confirmarea 
hotărârii, în special atunci când informațiile solicitate sunt voluminoase sau complexe. 
Accesul la informațiile privind protecția mediului poate fi refuzat numai în baza motivelor
prevăzute la articolul 4 din directivă, de exemplu atunci când solicitarea este formulată într-o 
manieră prea generală, se referă la materiale în curs de finalizare, la comunicări interne sau în 
cazul în care divulgarea informațiilor ar afecta în mod negativ confidențialitatea informațiilor 
comerciale sau industriale, precum și în cazul în care confidențialitatea informațiilor este 
prevăzută de către legislația națională sau comunitară. Nu se aplică anumite excepții 
menționate la articolul 4 alineatul (2) în cazul în care solicitarea se referă la informații privind 
emisiile în mediu. 

                                               
1 JO L 024 of 29 ianuarie 2008, pagina 8.
2 1 Directiva 96/62/CE a Consiliului din 27septembrie 1996 privind evaluarea și gestionarea calității aerului 
înconjurător (JO L 296, 21.11.1996, p. 55-63); Directiva 1999/30/CE a Consiliului din 22 aprilie 1999 privind 
valorile-limită pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot și oxizii de azot, pulberile în suspensie și plumbul din 
aerul înconjurător (JO L 163, 29.6.1999, p. 41-60); Directiva 2000/69/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 16 noiembrie 2000 privind valorile limită pentru benzen și monoxid de carbon din aerul 
înconjurător (JO L 313, 13.12.2000, p. 12-21); Directiva 2002/3/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 12 februarie 2002 privind ozonul din aerul înconjurător (JO L 67, 9.3.2002, p. 14-30); Directiva 
2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arsenicul, cadmiul, 
mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător (JO L 23, 26.1.2005, p. 3-16).
3 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului 
înconjurător și un aer mai curat pentru Europa (JO L 152, 11.6.2008)
4 Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului 
la informațiile cu privire la protecția mediului și de abrogare a Directivei 90/313/CE în JO L 41 din 14 februarie 
2003, pagina 26.
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În cazul în care informațiile solicitate nu sunt deținute sau destinate autorității publice cărora 
se adresează solicitarea, iar respectiva autoritate publică știe că informațiile sunt deținute sau 
destinate altei autorități publice, aceasta trebuie să transfere solicitarea acelei autorități 
publice și să informeze solicitantul privind autoritatea publică pe care consideră că trebuie să 
o contacteze pentru informațiile solicitate. Autoritățile publice pot percepe o taxă pentru 
furnizarea informațiilor privind protecția mediului.

Este importantă sublinierea faptului că Directiva 2003/4/CE se aplică numai în cazul 
autorităților publice în sensul directivei, iar autoritatea publică trebuie să furnizeze un răspuns 
solicitantului, chiar dacă nu deține informațiile solicitate. Articolul 6 din directivă prevede 
accesul la justiție al oricărui solicitant care consideră că solicitarea sa de informații a fost 
ignorată, refuzată pe nedrept în totalitate sau parțial, a primit un răspuns inadecvat sau că nu a 
fost tratată în conformitate cu dispozițiile directivei.

Concluzii

În lumina informațiilor furnizate de către petiționari și de către autoritățile germane, Comisia 
nu poate identifica o încălcare a directivei „IPPC”. Comisia invită petiționarii să prezinte o 
solicitare în temeiul Directivei 2003/4/CE autorității competente. În cazul în care solicitarea 
acestora va fi ignorată, refuzată pe nedrept sau va primi răspuns inadecvat, petiționarii sunt 
invitați să beneficieze de soluțiile oferite de articolul 6 din directivă.


