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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

26.10.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0181/2009, внесена от Karl Wezel, с германско гражданство, 
относно производството на електроенергия от палмово масло и 
последващото от него замърсяване

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу плановете да се използва палмово масло за 
производство на електроенергия в германския град Sulz (Baden Württemberg). Той 
посочва замърсяването, произтичащо от този процес, и призовава за забрана на 
използването на палмово масло във въпросната централа за топлинна и електрическа 
енергия, която е разположена в непосредствена близост (70 м) до жилищен имот.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 май 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.

„Петицията

Вносителят протестира срещу планираната експлоатация на комбинирана централа за 
топлинна и електроенергия, която в момента се изгражда в близост до жилищна зона в 
Sulz-Mühlheim (Baden-Württemberg). Той възразява срещу издаването на разрешение за 
строеж бeз извършване на пълна процедура за оценка на въздействието от емисиите, 
поради разделянето на централата на малки генераторни единици, в резултат на което
всяка от тях остава под необходимия праг за извършване на нормална процедура за 
одобрение съгласно федералното законодателство в областта на емисиите, което би 
позволило последващо наблюдаване на емисиите. В този контекст, вносителят също 
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така изразява тревогата си относно височината на комините на централата и, по-общо, 
относно използването на палмово масло като биологично гориво за производство на 
енергия, както и относно пригодността на когенерационните централи.

Петицията е копие на петиция, която вносителят е подал преди време до комисията по 
петиции в Baden Württemberg Landtag (регионалният парламент) без успех.

Забележки на Комисията относно петицията

Директива 85/337/ЕИО на Съвета относно оценката на въздействието на някои
публични и частни проекти върху околната среда (Директива за ОВОС), изменена с 
Директива 97/11/ЕО 1, постановява, че държавите-членки следва да гарантират, че 
преди да бъде дадено разрешение за осъществяване, проектите, които биха могли да 
окажат съществено въздействие върху околната среда, inter alia поради своя характер, 
мащаби или местоположение, са предмет на оценка на тяхното въздействие върху 
околната среда. Тези проекти са определени в член 4, който препраща към приложения 
І и ІІ от директивата.

Проектите за изграждане на когенерационни централи попадат в обхвата на 
приложение ІІ, точка 3, буква а) към директивата за ОВОС, където са дефинирани като 
„Промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (освен 
ако са включени в приложение I)“. За проектите по приложение ІІ държавите-членки 
определят или чрез разглеждане на конкретния случай, или съгласно прагове или 
критерии, дали проектът следва да се подложи на оценка на въздействието, тъй като 
има вероятност да окаже значително въздействие върху околната среда, като се вземат 
предвид съответните критерии за подбор, определени в приложение ІІІ към
директивата. В случай че държавата-членка реши, че проектът ще окаже значително 
въздействие върху околната среда, трябва да се извърши оценка на въздействието 
върху околната среда.

Държавите-членки също така гарантират, че решението относно това, дали проектът да 
бъде подложен на оценка на въздействието върху околната среда или не, се обявява на 
обществеността.

Според информацията, предоставена от вносителя на петицията, осъществяването на 
проекта, който може да бъде определен като „когенерационна централа“ или „горивна 
инсталация“, е разрешено с обикновено разрешително за изграждане, което налага 
определени условия за смекчаване на въздействието върху околната среда (шум, 
емисии), но без да изисква нормална процедура за одобрение, свързана с процедура за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда, тъй като проектът не 
достига границите на приложимите прагове.

В зависимост от характера и вида на инсталацията, които не са споменати в петицията, 
праговете, определени от германското законодателство (Директива за прилагане на 
Федералния закон за емисиите – BimSchV) за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на даден проект съгласно директивата за ОВОС, варират между 

                                               
1 ОВ L073, 14 март 1997 г.
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20MW - < 50 MW (за инсталации за производство на електроенергия и 
топлина/когенерационни централи) и 1 MW - < 20 MW (за горивни инсталации). 
Съгласно германското национално законодателство (UVPG1, BImSchV2), праговете 
важат и за интегрирани проекти (с кумулативно влияние), състоящи се от подобни 
инсталации, които са свързани чрез общо местоположение или експлоатация.

Според вносителя на петицията граничните стойности не са достигнати, тъй като за 
експлоатацията на всеки от двата инсталирани генератора, от които се състои 
когенерационната централа и които иначе биха превишили праговете за извършване на 
оценка на въздействието и на нормална процедура за одобрение съгласно BImSchG, са 
създадени отделни малки дружества. По този начин  всеки от генераторите се счита за 
отделен проект и остава под определения праг от 1 MW топлинна енергия, за който 
законът изисква извършването на процедура за одобрение.

Заключения

Според Комисията разделянето на проекта на два „подпроекта“, така че всеки от тях да 
бъде под определения праг и следователно да бъде изключен от изискванията на 
директивата за ОВОС, не отговаря на изискванията на директивата и на 
юриспруденцията на Съда на Европейските общности3.

Въз основа на предоставената от вносителя на петицията информация, въпросната 
инсталация може да попадне в обхвата на приложение ІІ към Директива 85/337/ЕИО в 
зависимост от праговете и критериите, определени от германския закон за оценка на 
въздействието върху околната среда (UVP Gesetz). Съответните разпоредби на този 
закон отговарят на изискванията на директивата.

Комисията не разглежда предполагаеми нарушения на националното законодателство. 
Ако съществуват подобни тревоги, те следва първо да се отнесат към съответните 
отговорни германски органи или съдилища.

                                               
1  Германски Закон за ОВОС (UVPG) UVPG §3b - UVP-Pflicht aufgrund Art, Größe und Leistung der 
Vorhaben.
2 4-та Директива за прилагане на Федералния закон за защита от вредни емисии (4.BImSchV) член 1.4 
  (gemeinsame Anlage) интегрирани инсталации.
3 Съд на Европейските общности 16.9.2004 г., C-227/01 (Комисията срещу Испания).


