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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0181/2009, którą złożył Karl Wezel (Niemcy) w sprawie wytwarzania 
energii elektrycznej z oleju palmowego i wynikającego z tego zanieczyszczenia

1. Streszczenie petycji

Składający petycję protestuje przeciwko planom wykorzystania oleju palmowego 
do produkcji energii elektrycznej w niemieckim mieście Sulz (Badenia Wirtembergia). 
Nawiązuje on do zanieczyszczenia będącego skutkiem tego procesu i wzywa do ustanowienia 
zakazu wykorzystywania oleju palmowego w przedmiotowej elektrociepłowni położonej
w bezpośrednim sąsiedztwie (70 m) terenu mieszkalnego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 maja 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2009 r.

Petycja

Składający petycję protestuje przeciwko planom uruchomienia elektrociepłowni obecnie 
budowanej w sąsiedztwie terenu mieszkalnego w Sulz-Mühlheim (Badenia-Wirtembergia). 
Wyraża sprzeciw wobec udzielenia zezwolenia na budowę bez przeprowadzenia pełnej 
procedury oceny oddziaływania emisji na środowisko, co miało miejsce z powodu podziału 
zakładu na mniejsze jednostki generujące, z których żadna nie przekracza progu objętego 
normalną procedurą zatwierdzania na mocy federalnych przepisów prawnych dotyczących 
emisji, która to procedura umożliwiłaby późniejsze monitorowanie emisji. W tym kontekście 
składający petycję wyraża także obawy o wysokość komina elektrociepłowni, a ogólnie
o wykorzystywanie oleju palmowego jako biopaliwa do wytwarzania energii oraz
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o przydatność zakładów kogeneracji. 

Petycja jest kopią petycji, którą składający petycję bezskutecznie skierował do Komisji 
Petycji Landtagu (parlamentu regionalnego) Badenii-Wirtembergii.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (dyrektywa OOŚ) zmieniona 
dyrektywą 97/11/WE1 przewiduje, że przed udzieleniem zezwolenia na budowę państwa 
członkowskie muszą dopilnować, by przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na 
środowisko naturalne między innymi z powodu ich charakteru, rozmiarów lub lokalizacji 
podlegały ocenie w odniesieniu do ich skutków dla środowiska naturalnego. Przedsięwzięcia 
te zostały zdefiniowane w art. 4, który nawiązuje do załączników I i II do dyrektywy.

Przedsięwzięcia dotyczące elektrowni kogeneracyjnych są objęte załącznikiem II pkt 3 lit. a) 
dyrektywy OOŚ i opisano je jako „urządzenia przemysłowe do produkcji energii, pary
i gorącej wody (jeśli nie są wymienione w załączniku I)”. W przypadku przedsięwzięć
uwzględnionych w załączniku II państwa członkowskie muszą określić albo na podstawie 
indywidualnej analizy, albo w oparciu o progi lub kryteria, czy dane przedsięwzięcie ma 
podlegać ocenie ze względu na potencjalnie znaczące oddziaływanie na środowisko,
z uwzględnieniem odnośnych kryteriów selekcji przedstawionych w załączniku III do 
dyrektywy. W przypadku gdy państwa członkowskie uznają, że przedsięwzięcie będzie miało 
znaczące oddziaływanie na środowisko, musi zostać przeprowadzona ocena oddziaływania na
środowisko. 

Państwa członkowskie zapewniają także udostępnienie opinii publicznej decyzji, czy dane 
przedsięwzięcie będzie przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko.

Jak wynika z informacji przekazanych przez składającego petycję, zezwolenie na realizację 
przedsięwzięcia – które mogło być „zakładem kogeneracji” lub „instalacją energetycznego 
spalania” – wydano w drodze zwykłego zezwolenia na budowę, które narzucało pewne 
warunki w zakresie łagodzenia oddziaływania na środowisko (hałas, emisje), ale bez 
uciekania się do zwykłej procedury zatwierdzania w połączeniu z procedurą oceny 
oddziaływania na środowisko, ze względu na to, że przedsięwzięcie nie przekroczyło progów 
mających zastosowanie w tym przypadku. 

W zależności od rodzaju i typu instalacji, niesprecyzowanych w petycji, progi określone przez 
niemieckie przepisy prawne (rozporządzenie wykonawcze do federalnej ustawy w sprawie 
emisji – BimSchV), umożliwiające określenie, czy dane przedsięwzięcie powinno podlegać 
ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z dyrektywą OOŚ, wahają się w granicach 
20 MW – < 50 MW (w przypadku instalacji do produkcji elektryczności oraz zakładów 
ciepłowniczych/kogeneracji) oraz 1 MW – < 20 MW (dla instalacji energetycznego spalania). 
Zgodnie z niemieckim ustawodawstwem krajowym (UVPG2, BImSchV3) dotyczą także 
                                               
1 Dz.U. L 073 z 14.3.1997.
2 Niemiecka ustawa OOŚ (UVPG) UVPG § 3b – UVP-Pflicht aufgrund Art, Größe und Leistung der Vorhaben.
3 4. rozporządzenie wykonawcze do federalnej ustawy w sprawie ochrony przed emisjami (4.BImSchV) art. 1.4 
(gemeinsame Anlage) instalacje zintegrowane.
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przedsięwzięć zintegrowanych (skutki kumulacyjne) złożonych z podobnych instalacji, które 
są powiązane ze względu na wspólną lokalizację lub działanie. 

Zdaniem składającego petycję nie została przekroczona wartość progowa, ponieważ w celu 
eksploatacji każdego z dwóch obecnie instalowanych generatorów mocy – które składają się 
na zakład kogeneracji i które w innymi wypadku przekroczyłyby próg wymagany do oceny 
oraz podlegałyby zwykłym procedurom zatwierdzania zgodnie z BImSchG – zostały 
utworzone małe indywidualne przedsiębiorstwa. W ten sposób jednostki generujące,
z których każda jest uważana za oddzielne przedsięwzięcie, utrzymały się poniżej wartości 
progowej 1 MW mocy cieplnej, dla której prawo wymaga procedury zatwierdzenia.

Wnioski

Zdaniem Komisji podział przedsięwzięcia na podprojekty po to, aby żaden z nich nie 
przekroczył wartości progowych powodujących konieczność kontroli i w związku z tym 
został wyłączony z wymogów dyrektywy OOŚ, nie byłby zgodny z dyrektywą
i orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości1 (ETS). 

Na podstawie informacji przedstawionych przez składającego petycję przedmiotowa 
instalacja mogłaby być objęta załącznikiem II do dyrektywy 85/337/EWG w zależności od 
progów i kryteriów określonych przez niemiecką ustawę w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko (UVP Gesetz). Odnośne przepisy tej ustawy są zgodne z dyrektywą. 

Domniemane naruszenia ustawodawstwa krajowego nie podlegają kontroli Komisji. Jeśli 
takie obawy istnieją, powinny przede wszystkim zostać przedstawione właściwym organom 
lub sądom niemieckim.

                                               
1 ETS 16.9.2004, C-227/01 (Komisja przeciwko Hiszpanii).


