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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1277/2009, внесена от Jochen Bremer, с германско гражданство, от 
името на гражданския инициативен комитет „Sophienhütte am Harz“, относно 
инсталация за обработване на твърди неопасни отпадъци с капацитет три 
тона на час

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява загриженост относно планирана инсталация за 
термично обработване на твърди неопасни отпадъци с капацитет три тона на час. Той 
се опасява, че мястото, на което е планирано тя да бъде разположена в Langelsheim 
(Германия) – място, което преди време е било силно замърсено, а след това е 
възстановено със средства от ЕС, отново ще пострада от замърсяване, като се утежни 
сериозното въздействие на химическия завод върху околността, както и че равнищата 
на замърсяване на местния въздух, които според здравните служби вече се доближават 
до предписаните горни граници, допълнително ще се увеличат в резултат на дейностите 
по сухопътно транспортиране на отпадъците. Освен това, във въпросния район се 
планира и завод за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, 
захранван с дърва. Вносителят на петицията изразява загриженост, че качеството на 
въздуха и на питейната вода в района ще се влоши в резултат на очакваните високи 
равнища на емисии на частици и тежки метали, че селскостопанските производители 
вече няма да могат да отглеждат определени култури и че местните жители ще 
претърпят сериозни финансови загуби след драстичното понижаване на стойността на 
техните имоти, ако заводът бъде построен. Той отправя искане да се разследва дали 
планираното изграждане на такава инсталация на това място отговаря на изискванията 
на действащото законодателство в областта на околната среда.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 декември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
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сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Гражданският инициативен комитет, представляван от вносителя на петицията, се 
противопоставя на предвижданото изграждане и функциониране на електроцентрала от 
тип WTE, работеща чрез термално преработване на неопасни отпадъци, с капацитет от 
три тона на час. Петицията представя списък от възможни видове неблагоприятно 
въздействие, които централата може да окаже върху околната среда и които 
предизвикват особена загриженост у жителите на град Langelsheim (Долна Саксония, 
Германия), особено по отношение на риска от възможното кумулативно въздействие 
върху замърсяването на въздуха и на водите (вкл. питейната вода) и на земеделските 
земи в околните райони, както и неудобството от увеличаването на тежкотоварния 
трафик и неприятната миризма. В допълнение към това, според вносителя на петицията 
предвижданата централа ще окаже значително неблагоприятно икономическо и 
социално въздействие, като намаляване на спортните дейности, миграция на
населението, обезценяване на собствеността и загуба на доходи – предимно в областта 
на секторите туризъм и селско стопанство.

На този фон, вносителят иска да се направи оценка на уместността на избора на 
Langelsheim като местоположение за бъдещата електроцентрала чрез надлежна 
проверка на проекта за съответствие с приложимото законодателство по въпросите на 
околната среда.

Организаторът на проекта вече е придобил земята, необходима за електроцентралата,
от общината на Langelsheim и освен това, през юли 2009 г. е получил първо 
предварително известие („Vorbescheid“), което потвърждава общата уместност на 
обекта за изграждането и функционирането на предвиждания проект, което му 
позволява да продължи с изготвянето на подробен проект, като вземе предвид 
заключенията и условията на това условно решение, за да кандидатства официално за 
необходимите разрешителни за изграждането и функционирането на предвижданите 
инсталации. Предварителното известие е издадено в резултат от процедура за 
формално одобрение, която включва оценка на въздействието върху околната среда и 
консултации с обществеността (през октомври/ноември 2008 г. и юли/август 2009 г.).

До януари 2010 г. инвеститорът все още не е подал заявление за необходимите 
разрешителни за проекта. Според наскорошни публикации в печата (декември 2009 г.),
изглежда, че има вероятност инвеститорът на проекта – поради предстоящо съдебно 
дело, както и поради променените икономически условия – да проведе допълнителни 
разговори с местните органи в началото на 2010 г. относно намеренията на инвеститора
за продължаване на работата по проекта и определяне на сроковете за неговата 
реализация.

Информацията, предоставена от вносителя на петицията, не посочва каквото и да било 
неспазване на законодателството на Общността. Освен общото искане за провеждане на 
пълна проверка на уместността на запазения обект като място за изпълнение на 
проекта, не се посочва никакъв конкретен повод за безпокойство по отношение на 
каквото и да било евентуално нарушение на националното законодателство.
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Представената в петицията информация е недостатъчна по отношение на 
законодателството на ЕС и, при отсъствие на каквото и да било официално решение, на 
този етап не може да бъде установено никакво нарушение на законодателството на ЕС.


