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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref: Petiţia nr. 0181/2009 adresată de Karl Wezel, de cetăţenie germană, privind 
producerea de energie electrică din ulei de palmier şi poluarea asociată 

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul protestează împotriva planurilor de utilizare a uleiului de palmier în scopul 
producerii de energie electrică în oraşul german Sulz (Baden Württemberg). Acesta face 
referire la poluarea asociată şi solicită interzicerea folosirii uleiului de palmier în centrala 
electrică şi termică respectivă, care este amplasată în imediata apropiere (70 m) a 
complexurilor imobiliare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 mai 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

„Petiţia

Petiţionarul protestează împotriva exploatării preconizate a unei centrale termice şi electrice 
(CTE) aflată în curs de construire în apropierea zonei rezidenţiale din Sulz-Mühlheim (Baden-
Württemberg). Petiţionarul nu este de acord ca autorizaţia de construcţie să fie eliberată fără o
procedură completă de evaluare a impactului emisiilor, ca urmare a împărţirii centralei în 
unităţi generatoare mai mici cu scopul ca fiecare dintre acestea să rămână sub limita prevăzută 
de procedura de autorizare obişnuită, în conformitate cu legislaţia federală privind emisiile, 
care ar permite monitorizarea ulterioară a acestora. În acest context, petiţionarul îşi exprimă, 
de asemenea, preocuparea cu privire la înălţimea coşului centralei şi, în general, la utilizarea 
uleiului de palmier drept combustibil pentru producerea de energie electrică, precum şi la 
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utilitatea centralelor de cogenerare.

Petiţia este o copie a petiţiei pe care petiţionarul a adresat-o deja fără succes Comisiei pentru 
petiţii din cadrul parlamentului regional din Baden-Württemberg (Landtag).

Comentariile Comisiei cu privire la petiţie

Directiva 85/337/CEE a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului (Directiva EIA), modificată prin Directiva 97/11/CE1, prevede că 
statele membre se asigură că, înaintea acordării autorizaţiei de construcţie, proiectele care pot 
avea efecte importante asupra mediului prin natura, mărimea sau localizarea lor, inter alia, fac 
obiectul unei evaluări a efectelor lor asupra mediului. Aceste proiecte sunt definite la 
articolul 4, care face referire la anexele I şi II la directivă.

Proiectele de centrale electrice de cogenerare sunt reglementate de anexa II punctul 3 litera (a) 
din Directiva EIA, fiind descrise drept «Instalaţii industriale pentru producerea electricităţii, a 
aburului şi a apei calde (altele decât cele menţionate la anexa I)». În cazul proiectelor definite 
la anexa II, statele membre trebuie să stabilească, fie prin analize de la caz la caz, fie prin 
folosirea de limite şi criterii, dacă proiectul trebuie să facă obiectul unei evaluări ca urmare a
posibilelor sale efecte semnificative asupra mediului, ţinându-se seama de criteriile de selecţie 
aplicabile, stabilite în anexa III la directivă. În cazul în care un stat membru consideră că 
proiectul va avea efecte semnificative asupra mediului, este necesară efectuarea unei evaluări
a impactului asupra mediului.

De asemenea, statele membre se asigură că hotărârea referitoare la efectuarea sau 
neefectuarea unei evaluări a impactului proiectului asupra mediului este pusă la dispoziţia 
publicului. 

Conform informaţiilor furnizate de petiţionar, proiectul - care ar putea fi o «centrală de 
cogenerare» sau o «instalaţie pe bază de motor cu combustie» – a fost autorizat printr-o 
simplă autorizaţie de construcţie, care a impus anumite condiţii de reducere a efectelor 
acestuia asupra mediului (zgomot, emisii), dar fără a recurge la o procedură de autorizare 
obişnuită asociată cu o procedură de evaluare a impactului asupra mediului, deoarece 
proiectul nu depăşea limitele aplicabile. 

În funcţie de natura şi tipul instalaţiei, nespecificate în petiţie, limitele prevăzute de legislaţia 
germană (Directiva federală privind emisiile – BimSchV) cu scopul de a stabili dacă 
proiectele trebuie să facă obiectul unei evaluări a impactului în conformitate cu Directiva EIA 
variază între 20 MW - < 50 MW (pentru instalaţii de producere a energiei electrice şi centrale 
termice / de cogenerare) şi între 1 MW - < 20 MW (pentru instalaţii pe bază de motor cu 
combustie). În conformitate cu legislaţia germană (UVPG2, BImSchV3), limitele se aplică şi 
în cazul proiectelor integrate (efecte cumulative) compuse din instalaţii similare, conectate în 
ceea ce priveşte amplasamentul comun sau funcţionarea.
                                               
1 JO L 73, 14 martie 1997.
2 Legea germană privind evaluarea impactului asupra mediului (UVPG) UVPG §3b - UVP-Pflicht aufgrund Art, 
Größe und Leistung der Vorhaben.
3 A patra directivă de punere în aplicare a legii federale privind protecţia împotriva emisiilor (4.BImSchV), 
articolul 1 alineatul (4): (gemeinsame Anlage) instalaţii integrate. 
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În opinia petiţionarului, valoarea limită nu a fost atinsă deoarece au fost create instalaţii 
individuale mici pentru exploatarea fiecăruia dintre cele două generatoare electrice instalate în 
prezent, care compun centrala de cogenerare şi care, în caz contrar, ar depăşi limita de 
prevăzută pentru evaluare şi ar face obiectul procedurilor de autorizare obişnuite în 
conformitate cu BimSchG. Astfel, generatoarele, considerate proiecte separate, s-au menţinut 
sub limita de 1 M W de căldură generată pentru care legea solicită o procedură de autorizare.

Concluzie

Comisia consideră că împărţirea unui proiect în subproiecte, astfel încât fiecare dintre acestea 
să se situeze sub limitele aplicabile şi, prin urmare, să fie excluse de la aplicarea dispoziţiilor 
Directivei EIA, nu este în conformitate cu directiva şi cu jurisprudenţa Curţii Europene de 
Justiţie (CEJ)1.

Pe baza informaţiilor furnizate de petiţionar, instalaţia în cauză ar putea fi inclusă în domeniul 
de aplicare al anexei II la Directiva 85/337/CEE, în funcţie de limitele şi criteriile stabilite de 
legea germană privind evaluările impactului asupra mediului (UVP Gesetz). Dispoziţiile 
aplicabile din această lege sunt conforme cu directiva.

Comisia nu examinează presupuse încălcări ale legislaţiei naţionale. Dacă există o astfel de 
suspiciune, aceasta trebuie adusă, în primul rând, la cunoştinţa organismelor sau tribunalelor 
responsabile germane.”

                                               
1 CEJ 16.9.2004, C-227/01 (Comisia/Spania).


