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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 181/2009, ingediend door Karl Wezel (Duitse nationaliteit), over 
elektriciteitsproductie met palmolie en de daaruit voortvloeiende verontreiniging

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener protesteert tegen plannen om palmolie te gebruiken voor de productie van 
elektriciteit in de Duitse stad Sulz (Baden-Württemberg). Hij wijst op de daarmee gepaard 
gaande verontreiniging en bepleit een verbod op het gebruik van palmolie in de 
desbetreffende energie- en stadsverwarmingscentrale, die in de onmiddellijke nabijheid (op 70 
meter) van woningen ligt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 mei 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009

“Het verzoekschrift

Indiener protesteert tegen de geplande exploitatie van een warmtekrachtkoppelingcentrale die 
momenteel in de buurt van een woonwijk in Sulz-Mühlheim (Baden-Württemberg) wordt 
gebouwd. Hij heeft bezwaar tegen het feit dat er een bouwvergunning is verstrekt zonder dat 
er een volledige beoordelingsprocedure inzake de gevolgen van de uitstoot is gehouden. De 
centrale is namelijk in kleinere opwekkingseenheden opgesplitst, zodat elke
opwekkingseenheid onder de drempel van de normale goedkeuringsprocedure blijft die de 
federale wetgeving inzake uitstoot stelt en de uitstoot in het vervolg niet nauwkeurig gemeten
hoeft te worden. In dit verband maakt indiener ook zijn zorgen kenbaar over de hoogte van de 
fabrieksschoorsteen en, meer in het algemeen, het gebruik van palmolie als biobrandstof voor 
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de opwekking van elektriciteit en het nut van warmtekrachtkoppelingcentrales. 

Het verzoekschrift is een kopie van het verzoekschrift dat indiener eerder zonder succes heeft 
ingediend bij de Commissie verzoekschriften van de Landtag van Baden-Württemberg (het 
parlement van de deelstaat).

Het commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

In Richtlijn 85/337/EEG van de Raad betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten (MER-richtlijn), zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG1,
wordt bepaald dat de lidstaten alvorens een vergunning te verlenen, moeten verzekeren dat er 
voor projecten die onder meer gezien hun aard, omvang of ligging een aanzienlijk 
milieueffect kunnen hebben, een beoordeling van hun milieueffecten moet plaatsvinden. Deze 
projecten worden omschreven in artikel 4, waarmee verwezen wordt naar de bijlagen I en II
van de richtlijn.

Warmtekrachtkoppelingcentrales vallen onder bijlage II, punt 3a van de MER-richtlijn onder 
de noemer van “industriële installaties voor de productie van elektriciteit, stoom en warm 
water (niet onder bijlage I vallende projecten)”. Voor projecten die onder bijlage II vallen,
moeten de lidstaten bepalen, of door een onderzoek per geval, of aan de hand van 
drempelwaarden of criteria, of het project al dan niet aan een beoordeling moet worden 
onderworpen vanwege de aanzienlijke gevolgen die het waarschijnlijk voor het milieu zal 
hebben, waarbij rekening wordt gehouden met de desbetreffende selectiecriteria die in bijlage 
III van de richtlijn worden uiteengezet. Als de lidstaat van oordeel is dat het project 
aanzienlijke gevolgen voor het milieu zal hebben, moet er een milieueffectbeoordeling 
worden uitgevoerd. 

De lidstaten zorgen er ook voor dat het besluit òf het project (al dan niet) aan een 
milieueffectbeoordeling wordt onderworpen, openbaar wordt gemaakt.

Volgens de informatie die door indiener is verstrekt, werd er toestemming gegeven voor het 
project (dat een “warmtekrachtkoppelingcentrale” of een “verbrandingsmotorinstallatie” kan 
zijn) door middel van een eenvoudige bouwvergunning waarin bepaalde voorwaarden werden 
opgelegd om de gevolgen voor het milieu (lawaai, uitstoot) te verlichten, maar zonder dat er 
een normale goedkeuringsprocedure én een milieueffectbeoordelingsprocedure doorlopen zou 
hoeven worden, omdat het project de van toepassing zijnde drempelwaarden niet had 
overschreden. 

De drempelwaarden die door de Duitse wetgeving (zie de verordening voor de uitvoering van 
de Bondswet inzake immissiebestrijding – BImSchV) worden gesteld om te bepalen of de 
projecten overeenkomstig de MER-richtlijn aan een milieueffectbeoordeling moeten worden 
onderworpen, variëren naar gelang de soort en aard van de centrale, die in het verzoekschrift
niet nader wordt aangeduid, tussen de 20 MW en 50 MW (voor centrales die elektriciteit en 
warmte produceren/warmtekrachtkoppelingcentrales) en tussen de 1 MW en 20 MW (voor 
verbrandingsmotorinstallaties). Volgens de Duitse nationale wetgeving (UVPG2, BImSchV1) 

                                               
1 PB L 073 van 14.3.1997.
2 Duitse MER-wetgeving (UVPG) UVPG §3b - UVP-Pflicht aufgrund Art, Größe und Leistung der Vorhaben.
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zijn de drempelwaarden ook van toepassing op gezamenlijke projecten (cumulatieve effecten) 
die bestaan uit vergelijkbare installaties die wat locatie of exploitatie betreft met elkaar 
verbonden zijn. 

Volgens indiener werd de drempelwaarde niet bereikt, omdat er kleine, aparte bedrijven zijn 
opgezet voor de exploitatie van de twee elektriciteitsgeneratoren die nu zijn geïnstalleerd en 
waaruit de warmtekrachtkoppelingcentrale bestaat en die anders boven de drempel voor een 
beoordeling zouden uitkomen en de gangbare goedkeuringsprocedures zouden moeten 
doorlopen volgens de verordening voor de uitvoering van de Bondswet inzake 
immissiebestrijding (BImSchG). Daardoor zijn de generatoren, die als twee afzonderlijke 
projecten werden beschouwd, onder de drempelwaarde van 1 MW warmte-emissie gebleven 
waarvoor de wet een goedkeuringsprocedure vereist.

Conclusies

De Commissie is van mening dat het dusdanig opsplitsen van een project in “subprojecten”,
zodat elk van deze projecten onder de drempel voor een screening valt en daardoor niet meer 
aan de eisen van de MER-richtlijn hoeft te voldoen, niet in overeenstemming is met de 
richtlijn en jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.2

Op grond van de door indiener verstrekte informatie zou de betreffende centrale onder 
bijlage II van Richtlijn 85/337/EEG kunnen vallen, afhankelijk van de drempelwaarden en 
criteria die door de Duitse wet inzake milieueffectrapportages (UVP Gesetz) zijn gesteld. De 
ter zake doende bepalingen van deze wet komen overeen met die in de richtlijn. 

Vermeende schendingen van nationale wetgeving worden door de Commissie niet nader 
onderzocht. Als er zorgen op dit punt zijn, moeten deze om te beginnen voor de respectieve 
verantwoordelijke Duitse instanties of rechters worden gebracht.”

                                                                                                                                                  
1 4e verordening voor de uitvoering van de Bondswet inzake immissiebestrijding (4.BImSchV), artikel 1, lid 4 
over gezamenlijke installaties (gemeinsame Anlage).
2 Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 16.9.2004, C-227/01 (de Commissie tegen Spanje).


