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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

 Peticijų komitetas

26.10.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0181/2009 dėl elektros energijos gamybos naudojant palmių aliejų ir 
jos keliamos taršos, kurią pateikė Vokietijos pilietis Karl Wezel

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas protestuoja prieš planus naudoti palmių aliejų elektros energijai gaminti 
Vokietijos Zulco mieste (Badenas-Viurtembergas). Jis rašo apie šio proceso keliamą taršą ir 
ragina uždrausti naudoti palmių aliejų aptariamoje šilumos ir elektros energijos gamybos 
jėgainėje, esančioje greta (70 m) gyvenamosios vietovės.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gegužės 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjas protestuoja prieš planuojamos bendros šilumos ir elektros energijos 
gamybos jėgainės (CHP), kuri šiuo metu yra statoma netoli gyvenamosios vietovės Zulco-
Miūlheimo (Badeno-Viurtembergo), eksploatavimą. Jis ginčija statybos leidimą, kuris buvo 
išduotas neatlikus visos išmetamų teršalų poveikio vertinimo procedūros, nes jėgainė buvo 
suskaidyta į mažesnius generatorių įrenginius taip, kad kiekvienas jų neviršytų ribos, kuriai 
taikoma įprastinė patvirtinimo procedūra pagal Federalinius teisės aktus, reglamentuojančius 
teršalų išmetimą, kuri leistų toliau stebėti teršalų išmetimą. Šiomis aplinkybėmis peticijos 
pateikėjas taip pat išreiškia susirūpinimą dėl jėgainės kamino aukščio ir apskritai dėl palmių 
aliejaus, kaip biokuro, naudojimo elektros energijai gaminti, ir dėl bendros šilumos ir elektros 
energijos gamybos jėgainių naudingumo.
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Peticija yra kopija peticijos, kurią peticijos pateikėjas buvo anksčiau nesėkmingai teikęs 
Badeno-Viurtembergo Landtago (regiono parlamento) Peticijų komitetui.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Tarybos direktyvoje 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo (PAV direktyva) su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/11/EB1, nustatyta, kad
valstybės narės privalo užtikrinti, kad prieš duodant sutikimą statybai, projektams, galintiems 
daryti reikšmingą poveikį aplinkai, inter alia, dėl savo pobūdžio, masto ar vietos, būtų 
atliekamas poveikio aplinkai vertinimas. Šie projektai yra apibrėžti 4 straipsnyje, kuriame 
pateikiama nuoroda į direktyvos I ir II priedus.

Bendros šilumos ir elektros energijos gamybos jėgainių projektams taikomas PAV direktyvos 
II priedo 3 punkto a papunktis „Pramoniniai įrengimai, skirti elektros energijos, garo ir karšto 
vandens gamybai (jei projektai neįtraukti į I priedą)“. Projektų, kuriems taikomas II priedas, 
atveju valstybės narės, atsižvelgdamos į atitinkamus direktyvos III priede išdėstytus atrankos 
kriterijus, turi kiekvienu konkrečiu atveju arba remdamosi ribomis arba kriterijais nustatyti, ar 
dėl galimai reikšmingo projekto poveikio aplinkai projekto vertinimas yra privalomas. Tais 
atvejais, kai valstybė narė nusprendžia, kad projektas turės reikšmingą poveikį aplinkai, 
būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

Valstybės narės taip pat užtikrina, kad visuomenė galėtų susipažinti su sprendimais dėl 
projekto poveikio aplinkai vertinimo atlikimo (neatlikimo).

Remiantis peticijos pateikėjo pateikta informacija, projektą – kuris gali būti „bendros šilumos 
ir elektros energijos gamybos jėgainė“ arba „degimo variklių įrenginys“ – buvo leista vykdyti 
paprastu statybos leidimu, kuriame nustatytos tam tikros jo poveikį aplinkai (triukšmas, 
išmetami teršalai) mažinančios sąlygos, tačiau nebuvo taikyta įprasto pritarimo procedūra 
kartu su poveikio aplinkai vertinimo procedūra, nes projektu nebuvo viršytos taikomos ribos.

Priklausomai nuo įrenginio pobūdžio ir rūšies, kurie peticijoje nėra nurodomi, Vokietijos 
teisės aktuose (Federalinė išmetamų teršalų teisės direktyva – BimSchV) nustatytos ribos, 
taikomos siekiant nustatyti, ar projekto poveikio aplinkai vertinimas pagal PAV direktyvą yra 
privalomas, svyruoja nuo 20 MW iki 50 MW arba didesnės galios (elektros energijos 
gamybos įrenginiams ir šiluminėms (bendros šilumos ir elektros energijos gamybos) 
jėgainėms) ir nuo 1 MW iki 20 MW arba didesnės galios (degimo variklių įrenginiams). 
Remiantis Vokietijos nacionaliniais teisės aktais (UVPG2, BImSchV3), šios ribos taip pat 
taikomos integruotiems projektams (bendras poveikis), kuriuos sudaro panašūs įrenginiai, 
sujungti bendros jų vietos ar veikimo požiūriu.

Peticijos pateikėjo tvirtinimu, viršutinė riba nebuvo pasiekta, nes įkurtos mažos pavienės 
įmonės, skirtos valdyti kiekvieną iš šiuo metu dviejų įrengtų elektros energijos generatorių, iš 
kurių sudaryta bendra šilumos ir elektros energijos gamybos jėgainė, kuri priešingu atveju 
                                               
1 OL L 073, 1997 3 14.
2  Vokietijos PAV įstatymas (UVPG) UVPG §3b – UVP-Pflicht aufgrund Art, Größe und Leistung der 
Vorhaben.
3 Ketvirtosios direktyvos, įgyvendinančios Federalinį aspaugos nuo teršalų įstatymą (4.BImSchV), 1.4 straipsnis 
(gemeinsame Anlage), integruoti įrenginiai.
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viršytų vertinimo reikalavimui taikomą ribą ir jai būtų taikoma įprasto patvirtinimo procedūra 
pagal BImSchG. Tokiu būdu generatoriai, kiekvieną jų laikant atskiru projektu, neviršija 
1 MW šiluminės galios ribinės vertės, kurios atveju įstatyme reikalaujama taikyti patvirtinimo 
procedūrą.

Išvados

Komisijos nuomone, projekto suskaidymas į du mažesnius projektus, kad kiekvienas iš jų 
neviršytų kontrolės reikalavimui taikomos ribos ir todėl jiems nebūtų taikomi PAV direktyvos 
reikalavimai, neatitinka minėtos direktyvos ir Europos Teisingumo Teismo (ETT) 1 praktikos.

Remiantis peticijos pateikėjo pateikta informacija, aptariamam įrenginiui gali būti taikomas 
Direktyvos 85/337/EEB II priedas, priklausomai nuo Vokietijos teisės aktuose, 
reglamentuojančiuose poveikio aplinkai vertinimą (UVP Gesetz), nustatytų ribų ir kriterijų. 
Atitinkamos šių teisės aktų nuostatos atitinka direktyvos reikalavimus.

Tariamų nacionalinės teisės aktų pažeidimų Komisija netikrina. Jeigu tokių pažeidimų yra, dėl 
jų pirmiausia reikia kreiptis į atitinkamas atsakingas Vokietijos institucijas arba teismus.“ 

                                               
1 ETT, 2004 09 16, C-227/01 (Komisija prieš Ispaniją). 


