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Tárgy:  Karl Wezel, német állampolgár által benyújtott 0181/2009. számú petíció a 
pálmaolajjal történő villamosáram-termelésről és az ebből következő 
szennyezésről 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik az ellen, hogy a német Sulz (Baden Württemberg) városban a 
villamosáram-termeléshez pálmaolaj felhasználását tervezik. A petíció benyújtója felhívja a 
figyelmet az ehhez kapcsolódó szennyezésre, és támogatja a pálmaolaj felhasználásnak 
betiltását az érintett villamos- és hőerőműben, amely lakóházak közvetlen közelében (70 
méter) helyezkedik el

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. május 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. október 26.

A petíció

A petíció benyújtója annak a hőt és villamos energiát kapcsoltan termelő erőműnek (CHP) a 
tervezett működtetése ellen tiltakozik, amelynek megépítése jelenleg is zajlik Sulz-Mühlheim 
(Baden-Württemberg) egyik lakóövezetének közvetlen szomszédságában. Azt kifogásolja, 
hogy a beruházás úgy kapott építési engedélyt, hogy nem végeztek teljes kibocsátási 
hatásvizsgálatot, mivel az üzemet kisebb generátor egységekre bontották, és így a különálló 
egységek az alatt a küszöb alatt maradnak, amely felett a kibocsátásról szóló szövetségi 
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törvények értelmében jóváhagyási eljárásra lenne szükség, amely a későbbiekben lehetővé 
tenné a kibocsátások nyomon követését. A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki továbbá az 
üzem kéményének magasságával kapcsolatban is, illetve általánosabb megközelítésben 
egyrészről amiatt, hogy az energiatermeléshez bioüzemanyagként pálmaolajat használ, 
másrészről pedig megkérdőjelezi a kapcsolt energiatermelő erőművek hasznosságát. 

E petíció másolata annak a petíciónak, amelyet a benyújtó sikertelenül nyújtott be Baden 
Württemberg Tartományi Parlamentjének Petíciós Bizottságához. 

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A 97/11/EK tanácsi irányelvvel1 módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre 
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK tanácsi irányelv (KHV-irányelv) 
kimondja, hogy mielőtt megadják a fejlesztési hozzájárulást, a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy azokat a projekteket, amelyek többek között jellegük, méretük vagy 
elhelyezkedésük okán jelentős kihatással lehetnek a környezetre, környezeti hatásvizsgálatnak 
kell alávetni. Ezeket a projekteket a 4. cikk határozza meg, amely utal az irányelv I. és II. 
mellékletére.

A hőt és villamos energiát kapcsoltan termelő erőmű projektek a KHV-irányelv II. 
mellékletének 3(a) pontjának hatálya alá tartoznak, amely ezeket a „villamos energia, gőz és 
melegvíz termelő ipari létesítmények (az I. mellékletben nem szereplő beruházások)” közé 
sorolja.  A II. melléklet szerinti projektek esetében a tagállamoknak – eseti vizsgálat, illetve 
küszöbértékek vagy kritériumok alapján – meg kell állapítaniuk, hogy a projektet vizsgálatnak 
kell-e alávetni, mivel az várhatóan jelentős hatást gyakorol majd a környezetre, figyelembe 
véve az irányelv III. mellékletében megállapított, alkalmazandó kiválasztási kritériumokat. 
Amennyiben a tagállam úgy ítéli meg. hogy a projekt jelentős hatást gyakorol majd a 
környezetre, úgy környezeti hatástanulmányt kell végezni. 

A tagállamok feladata továbbá biztosítani azt is, hogy a környezeti hatástanulmány 
elvégzésére vagy szükségtelenségére vonatkozó döntés nyilvánosságra kerüljön. 

A petíció benyújtója által szolgáltatott adatok szerint a projekt – amely lehet akár „kapcsolt 
energiatermelő erőmű”, akár „égetőmű” – jóváhagyását egy olyan egyszerű építési engedély 
biztosította, amely bár az üzem környezeti hatásai (zaj, kibocsátás) csökkentése érdekében 
megszabott bizonyos feltételeket, de nem rendelt el környezeti hatásvizsgálatot, mivel a 
projekt nem érte el az alkalmazandó küszöbértékeket. 

A létesítmény jellegétől és típusától függően – amelyet a petíció nem részletez – a német 
jogszabály által (szövetségi kibocsátásszabályozási rendelet – BimSchV) annak érdekében 
meghatározott küszöbértékek, hogy el lehessen dönteni, hogy a KHV-irányelvvel 
összhangban a projektet illetően szükség van-e környezeti hatástanulmányra, 20MW - < 50 
MW között (villamos energia termelő létesítmények, valamint hőtermelő/kapcsolt 
energiatermelő üzemek esetében), illetve 1MW - < 20MW (égetőművek esetében) között 
vannak. A német törvények (UVPG2, BImSchV1) értelmében, a meghatározott küszöbértékek 
                                               
1 HL L 73, 1997. március 14.
2  Német KHV-törvény (UVPG) UVPG 3b §. - UVP-Pflicht aufgrund Art, Größe und Leistung der Vorhaben 
(KHV-kötelezettség a projekt jellege, nagysága és teljesítménye alapján)
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olyan integrált projektekre (kumulatív hatások) is vonatkoznak, amelyek hasonló 
létesítményekből állnak össze, és amelyek a közös helyszínt vagy a működést tekintve 
kapcsolódnak egymáshoz. 

A petíció benyújtója szerint azért nem érték el a küszöbértékeket, mert különálló 
kisvállalatokat hoztak létre a két nemrég beszerelt áramgenerátor (amelyek a kapcsolt 
energiatermelő erőművet alkotják) mindegyikének működtetésére. Ezek együttesen a 
vizsgálati küszöbérték felett lennének, és így a BImSchG értelmében rendes jóváhagyási 
eljárások vonatkoznának rájuk. Mivel azonban a generátorok egymástól különálló projektnek 
minősülnek, nem érik el az 1 MW hőteljesítményi küszöbértéket, amely felett a törvény 
jóváhagyási eljárást rendel el. 

Következtetések

A Bizottság meglátása szerint a projekt több „alprojektbe” történő felosztása – annak 
érdekében, hogy ezek egytől egyig az ellenőrzési küszöbérték alatt maradjanak, és így ne 
tartozzanak a KHV-irányelv követelményeinek hatálya alá – nem lenne összhangban sem az 
irányelvvel, sem pedig az Európai Bíróság (EB) joggyakorlatával2 . 

A petíció benyújtója által szolgáltatott adatok alapján a szóban forgó létesítmény, a környezeti 
hatásvizsgálatról szóló német törvény (UVP-Gesetz) által meghatározott küszöbértékek és 
kritériumok függvényében a 85/337/EGK irányelv II. mellékletének hatálya alá tartozhat. A 
szóban forgó törvény alkalmazandó rendelkezései összhangban vannak az irányelvvel. 

A nemzeti törvények állítólagos megsértése nem képezi bizottsági vizsgálat tárgyát. 
Amennyiben ténylegesen fennállnak ilyen aggályok, úgy azokat elsősorban az illetékes német 
testületek vagy bíróságok elé kell terjeszteni.

                                                                                                                                                  
1 A szövetségi kibocsátásszabályozási törvény végrehajtásáról szóló 4. rendelet (4.BImSchV) 1.4 cikk
  (gemeinsame Anlage) integrált létesítmények 
2 Európai Bíróság, C-227/01. sz. ügy (Bizottság kontra Spanyolország), 2004.9.16. 


