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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

3.3.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1017/2010, внесена от Wilfried и Astrid Nöhring, с германско 
гражданство, подкрепена от 2 подписа, относно противопоставяне 
срещу изграждането на инсталация за биогаз в Celle (Долна Саксония)

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията молят за незабавното издаване на заповед за спиране на 
проект за изграждането на завод за биогаз. Те се позовават на Директива 96/82/ЕО 
(Севезо II) и твърдят, че не е имало обществена консултация за проекта и че мястото е 
твърде близо до застроен район.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 ноември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 3 март 2011 г.

Директивата Севезо II1 се прилага за предприятията според количеството на налични 
опасни вещества, в посочения от вносителя на петицията случай става въпрос за 
изключително леснозапалим газ. Някои изисквания важат за заводи, в които има от 10 
до 50 тона опасни вещества (предприятия с по-ниска степен на опасност). Прилагат се 
допълнителни и з и с к в а н и я  за заводите, в които има повече от
50 тона (предприятия с по-висока степен на опасност). Комисията не разполага с 
подробна информация за завода или процедурите във връзка с планирането му. Според 

                                               
1 ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13.
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наличната информацията обаче заводът е предприятие с по-ниска степен на опасност 
според Директивата Севезо.

Няколко разпоредби от директивата се прилагат още преди операторът да започне 
строежа или работа. Разпоредбите за планиране на използването на земята в член 12 
предвиждат контрол на установяването на нови предприятия. Държавите-членки 
гарантират, че политиките им за използване на земята и/или други свързани с това 
политики вземат предвид в дългосрочен план нуждата от запазване на подходящо 
разстояние между предприятията, обхванати от Директивата Севезо II, и жилищни и 
други райони. Директивата не определя фиксирани разстояния, а оставя на държавите-
членки да решат какво да бъде разстоянието. Освен това държавите-членки гарантират, 
че всички компетентни органи, както и органите по планирането, отговорни решенията 
в тази област, установяват подходящи процедури за консултации, за да осигурят 
наличието на техническо становище по рисковете, свързани с предприятието, при 
вземането на решения, но тази разпоредба не изисква консултация с обществеността.  
Разпоредбите на член 13 предвиждат консултация с обществеността, но те се прилагат 
само за планирането на нови предприятия с по-висока степен на опасност.

Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването1

(кодифицирана версия на Директива 96/61/ЕО, наричана по-долу „Директивата за 
КПКЗ“) изисква инсталациите, които попадат в нейния обхват, да се експлоатират в 
съответствие с разрешителни, включващи норми за допустими емисии, основани на 
най-добрите налични техники (НДНТ), целящи предотвратяване, а в случаите, когато 
това е практически невъзможно, намаляване на емисиите и въздействието им върху 
околната среда като цяло. Въз основа на допълнителната информация, предоставена от 
вносителя на петицията, става ясно, че инсталацията не попада в обхвата на 
Директивата за КПКЗ).

Заключение

Въз основа на ограничената информация, предоставена от вносителя на петицията, 
Комисията не може да установи нарушение на Директивата Севезо II. Необходима е по-
конкретна информация от страна вносителя на петицията относно процедурите на 
планиране на използването на земята във връзка със завода, за да може Комисията да 
постави конкретни въпроси на германските органи. Ако вносителят на петицията 
предостави такава информация, Комисията може да извърши разследване.

                                               
1 ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8.


