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Θέμα: Αναφορά 0181/2009, του Karl Wezel, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φοινικέλαιο και τη συνεπαγόμενη ρύπανση

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τα σχέδια χρήσης φοινικελαίου για παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας στη γερμανική πόλη Sulz (Βάδη Βυρτεμβέργη). Αναφέρεται στη ρύπανση που 
προκαλείται από αυτή τη διαδικασία και ζητεί την απαγόρευση της χρήσης φοινικελαίου στον 
εν λόγω σταθμό παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος γειτνιάζει (70 μ.) 
με κατοικημένη περιοχή.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Μαΐου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.

Η αναφορά

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται κατά της σχεδιαζόμενης λειτουργίας μονάδας συμπαραγωγής 
ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΠΗΘ) που κατασκευάζεται πλησίον κατοικημένης περιοχής 
στην πόλη Sulz-Mühlheim (Βάδη-Βυρτεμβέργη). Ενίσταται για την έκδοση άδειας 
κατασκευής χωρίς να έχει προηγηθεί ολοκληρωμένη διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων όσον 
αφορά τις εκπομπές λόγω της διαίρεσης της μονάδας σε μικρότερους σταθμούς παραγωγής, 
έτσι ώστε κανένας από τους επιμέρους σταθμούς να μην υπερβαίνει το όριο που προβλέπει η 
ομοσπονδιακή νομοθεσία περί εκπομπών προκειμένου να εφαρμοστεί η τυπική διαδικασία 
έγκρισης, η οποία θα καθιστούσε δυνατή στη συνέχεια την παρακολούθηση των εκπομπών 
της μονάδας. Στο πλαίσιο αυτό, ο αναφέρων εκφράζει επίσης ανησυχία για το ύψος της 
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καπνοδόχου της μονάδας και, γενικότερα, για τη χρήση φοινικελαίου ως βιοκαυσίμου κατά 
την παραγωγή ενέργειας, καθώς και για τη χρησιμότητα των μονάδων συμπαραγωγής 
ηλεκτρισμού και θερμότητας. 

Η αναφορά είναι αντίγραφο αναφοράς που είχε προηγουμένως υποβάλει ανεπιτυχώς ο 
αναφέρων στην επιτροπή αναφορών του περιφερειακού κοινοβουλίου (Landtag) της Βάδης 
Βυρτεμβέργης.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η οδηγία 85/337/EΟΚ του Συμβουλίου για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία ΕΠΕ) όπως τροποποιήθηκε 
από την οδηγία 97/11/EΚ 1  ορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν ώστε, πριν 
χορηγηθεί η άδεια για την εκτέλεσή τους, τα έργα τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω, μεταξύ άλλων, της φύσεως, του μεγέθους ή της θέσεώς 
τους, πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Αυτά τα 
σχέδια καθορίζονται στο άρθρο 4 το οποίο αναφέρεται στα παραρτήματα I και II της οδηγίας.

Τα σχέδια δημιουργίας μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υπάγονται στο 
Παράρτημα II, στοιχείο 3, εδάφιο (α), της οδηγίας ΕΠΕ και περιγράφονται ως «Βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ατμού και θερμού ύδατος (εφόσον 
δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I)».  Για τα σχέδια του παραρτήματος II, τα κράτη μέλη 
πρέπει να καθορίσουν, είτε με εξέταση κατά περίπτωση είτε βάσει κατώτατων ορίων ή 
κριτηρίων, κατά πόσον το έργο θα πρέπει να υποβληθεί σε εκτίμηση λόγω των πιθανώς 
σημαντικών επιπτώσεών του στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής που ορίζονται στο παράρτημα III της οδηγίας. Αν το κράτος μέλος κρίνει ότι το 
σχέδιο θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, απαιτείται η διενέργεια εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης τη δημοσίευση της απόφασης σχετικά με το εάν το 
σχέδιο πρόκειται να υποβληθεί σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή όχι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει παράσχει ο αναφέρων, το σχέδιο –το οποίο θα 
μπορούσε να είναι είτε «μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας» είτε
«εγκατάσταση μηχανών εσωτερικής καύσης»– εγκρίθηκε μέσω της χορήγησης απλής 
κατασκευαστικής άδειας η οποία επέβαλε ορισμένες προϋποθέσεις για τον περιορισμό του 
περιβαλλοντικού του αντικτύπου (θόρυβος, εκπομπές), χωρίς όμως να έχει εφαρμοστεί η 
συνήθης διαδικασία έγκρισης που συνοδεύεται από εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
επειδή το σχέδιο δεν υπερβαίνει τα ισχύοντα εν προκειμένω όρια.

Ανάλογα με τη χρήση και τον τύπο της εγκατάστασης, που δεν προσδιορίζεται στην αναφορά, 
οι κατώτατες τιμές που προβλέπει η γερμανική νομοθεσία (ομοσπονδιακός νόμος περί 
εκπομπών – BimSchV) προκειμένου να αποφασιστεί εάν τα σχεδιαζόμενα έργα υπόκεινται σε 
υποχρέωση διενέργειας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 
ΕΠΕ, ποικίλλουν μεταξύ 20MW - < 50 MW (για εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρισμού 
και θερμότητας) και 1MW - < 20MW (για εγκαταστάσεις μηχανών εσωτερικής καύσης).

                                               
1 ΕΕ L 073 της 14ης Μαρτίου 1997.
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Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της Γερμανίας (UVPG1, BImSchV2), τα κατώτατα όρια 
ισχύουν και για σύνθετα έργα (σωρευτικές επιπτώσεις) τα οποία αποτελούνται από παρόμοιες 
εγκαταστάσεις που συνδέονται μεταξύ τους στο πλαίσιο κοινής τοποθεσίας ή λειτουργίας 
τους.

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η κατώτατη οριακή τιμή δεν επετεύχθη επειδή συστήθηκαν 
μικρές επιμέρους εταιρείες για τη διαχείριση καθεμίας από τις δύο επί του παρόντος 
εγκατεστημένες γεννήτριες οι οποίες αποτελούν τη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 
θερμότητας και οι οποίες, διαφορετικά, θα υπερέβαιναν το κατώτατο όριο, με αποτέλεσμα να 
υπόκεινται σε εκτίμηση επιπτώσεων καθώς και στις συνήθεις διαδικασίες αδειοδότησης που 
προβλέπει ο νόμος BImSchG,. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι γεννήτριες, καθεμία από τις οποίες 
αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό έργο, διατηρήθηκαν κάτω από την προβλεπόμενη οριακή τιμή 
θερμικής ισχύος του 1 MW για την οποία ο νόμος απαιτεί την εφαρμογή διαδικασίας 
έγκρισης.

Συμπεράσματα

Κατά την άποψη της Επιτροπής, η διαίρεση μιας σύνθετης εγκατάστασης σε «επιμέρους 
εγκαταστάσεις» έτσι ώστε καθεμία τους ξεχωριστά να μην υπερβαίνει τα όρια ελέγχου και, 
ως εκ τούτου, να εξαιρείται από τα προβλεπόμενα στην οδηγία ΕΠΕ, δεν συνάδει με τις 
διατάξεις της οδηγίας και τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων3
(ΔΕΚ). 

Βάσει των πληροφοριών που παρείχε ο αναφέρων, η υπό εξέταση εγκατάσταση ενδέχεται να 
καλύπτεται από το παράρτημα II της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ ανάλογα με τα κατώτατα όρια και 
τα κριτήρια που προβλέπει ο γερμανικός νόμος που διέπει τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (UVP Gesetz). Οι συναφείς διατάξεις του εν λόγω νόμου είναι σύμφωνες με τις 
αντίστοιχες διατάξεις της οδηγίας. 

Οι εικαζόμενες παραβιάσεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υπόκεινται σε έλεγχο από την 
Επιτροπή. Εάν υπάρχουν τέτοιες ανησυχίες, η πρώτη ενέργεια που συνιστάται είναι η 
προσφυγή στους αρμόδιους γερμανικούς φορείς ή δικαστήρια.

                                               
1  Γερμανικός νόμος ΕΠΕ (UVPG) UVPG §3b - UVP-Pflicht aufgrund Art, Größe und Leistung der Vorhaben.
2 Τέταρτη οδηγία περί εφαρμογής του ομοσπονδιακού νόμου για την προστασία από εκπομπές (4.BImSchV), 
άρθρο 1.4
  (gemeinsame Anlage) σύνθετες εγκαταστάσεις 
3 ΔΕΚ 16.9.2004, C-227/01 (Επιτροπή κατά Ισπανίας).


