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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0181/2009 af Karl Wezel, tysk statsborger, om strømproduktion med 
palmeolie og den deraf følgende forurening

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod planerne om at anvende palmeolie til strømproduktion i den 
tyske by Sulz (Baden Württemberg). Han henviser til den dermed forbundne forurening og 
slår til lyd for et forbud mod anvendelse af palmeolie i det pågældende kraft- og varmeværk, 
der er beliggende i umiddelbar nærhed (70 meter) af beboelsesejendomme.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. maj 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2009.

"Andragendet

Andrageren protesterer imod den planlagte drift af et kraftvarmeværk, der i øjeblikket er 
under opførelse i nærheden af et beboelsesområde i Sulz-Mühlheim (Baden-Württemberg).
Han protesterer imod, at der udstedes byggetilladelse, uden at der gennemføres en fuldstændig 
konsekvensvurdering på grund af opdelingen af anlægget i mindre generatorenheder, således 
at hver enkelt enhed holder sig under tærsklen for den normale godkendelsesprocedure i 
henhold til den tyske emissionslovgivning, som ville gøre det muligt efterfølgende at foretage 
en overvågning af emissionerne. I den forbindelse udtrykker andrageren også bekymring over
højden af anlæggets skorsten og mere generelt anvendelsen af palmeolie som biobrændsel til 
elproduktion samt nytten af kraftvarmeværker.
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Andragendet er en kopi af et andragende, som andrageren tidligere uden held havde fremsendt 
til det regionale parlament, Baden Württemberg Landdags udvalg for andragender.

Kommissionens bemærkninger

Rådets direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning 
på miljøet (VVM-direktivet) som ændret ved direktiv 97/11/EF1 fastslår, at 
medlemsstaterne skal sikre sig, at projekter, der sandsynligvis får en væsentlig 
indvirkning på miljøet i kraft af bl.a. deres natur, størrelse eller beliggenhed, gøres til 
genstand for en vurdering af indvirkningerne på miljøet, før der gives samtykke til 
udviklingen af dem. Disse projekter er defineret i artikel 4, som henviser til direktivets bilag 
I og II.

Kraftvarmeværkprojekter henhører under VVM-direktivets bilag II, 3. a) beskrevet som 
"Industrianlæg til fremstilling af elektrisk energi, damp og varmt vand (projekter, som ikke er 
omfattet af bilag I)". For projekter, der falder ind under bilag II, skal medlemsstaterne enten 
fra sag til sag eller i henhold til grænseværdier eller kriterier afgøre, om projektet skal 
underkastes en vurdering på grund af dets sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet på 
baggrund af de relevante udvælgelseskriterier, jf. direktivets bilag III. Hvis medlemsstaten 
afgør, at projektet vil have væsentlige indvirkninger på miljøet, skal der foretages en 
vurdering af indvirkningen på miljøet.

Medlemsstaten skal også sikre, at beslutningen om, hvorvidt et projekt skal underkastes en 
vurdering af indvirkningen på miljøet eller ej, offentliggøres.

Ifølge de oplysninger, som andrageren har tilvejebragt, blev projektet – som kunne være et 
"kraftvarmeværk" eller et "anlæg med forbrændingsmotorer" – godkendt ved en simpel 
byggetilladelse, som pålagde visse betingelser til lempelse af dets miljøindvirkninger (støj og 
emissioner), men uden at der var adgang til en normal godkendelsesprocedure i forbindelse 
med en vurdering af indvirkningerne på miljøet på grund af grænserne for gældende tærskler, 
som projektet ikke nåede op på.

Afhængigt af anlæggets natur og type, som ikke er nærmere angivet i andragendet, varierer de 
tærskler, der er fastsat i den tyske lovgivning (det tyske emissionslovgivningsdirektiv –
BimSchV) til bestemmelse af, hvorvidt projekterne skal underkastes en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til VVM-direktivet, mellem 20MW - < 50 MW (for 
anlæg til fremstilling af elektrisk energi og varme/kraftvarmeværker) og 1MW - < 20MW (for 
anlæg med forbrændingsmotorer). Ifølge national tysk lovgivning (UVPG2, BImSchV3), 
gælder tærsklerne også for integrerede projekter (kumulative virkninger) sammensat af anlæg 
af samme slags, som er forbundet med hensyn til deres fælles placering eller drift.

Ifølge andrageren nåede man ikke op på tærsklen, der udgør grænseværdien, fordi der var 
blevet oprettet små, individuelle selskaber til driften af hver af de to på nuværende tidspunkt 
installerede el-generatorer, som udgør kraftvarmeværket, og som ellers ville være over 
                                               
1 EFT L 073 af 14. marts 1997.
2 Tysk VVM-lov (UVPG) UVPG §3b - UVP-Pflicht aufgrund Art, Größe und Leistung der Vorhaben.
3 Fjerde direktiv til gennemførelse af den tyske lov om beskyttelse mod luftforurening (4.BImSchV), artikel 1.4. 
(gemeinsame Anlage) integrerede anlæg.
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tærsklen for vurdering og underlagt normale godkendelsesprocedurer i henhold til BImSchG,.
Generatorerne, som hver især blev anset for et separat projekt, holdt sig således under 
tærskelværdien på 1 MW varmeproduktion, som loven kræver en godkendelsesprocedure for.

Konklusioner

Efter Kommissionens opfattelse ville opdelingen af projektet i "underprojekter", således at 
hvert af disse ville komme under tærsklerne for screening og dermed ikke komme ind under 
kravene i VVM-direktivet, ikke være i overensstemmelse med direktivet og Domstolens 
retspraksis1.

På grundlag af andragerens oplysninger kunne det pågældende anlæg være dækket af bilag II i 
direktiv 85/337/EØF afhængigt af de tærskler og kriterier, der er fastsat i den tyske lovgivning 
om miljøkonsekvensvurderinger (UVP Gesetz). De relevante bestemmelser i denne 
lovgivning er i overensstemmelse med direktivet.

Kommissionen kan ikke undersøge påståede overtrædelser af national lovgivning. Såfremt der 
er en sådan bekymring, skal sagen i første instans rettes til de respektive ansvarlige tyske 
organer eller domstole."

                                               
1 EF-Domstolen, 16.9.2004, C-227/01 (Kommissionen mod Spanien).


