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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1017/2010 af Wilfried & Astrid Nöhring, tyske statsborgere, og 
to medunderskrivere, om modstand mod opførelse af et biogasanlæg i Celle 
(Niedersachsen)

1. Sammendrag

Andragerne anmoder om et øjeblikkeligt forbud mod opførelsen af et biogasanlæg. De 
påberåber sig direktiv 96/82/EF (Seveso II) og hævder, at der ikke har været nogen offentlig 
høring om projektet, og at stedet ligger for tæt på et bebygget område.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. november 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 3. marts 2011.

"Seveso II-direktivet1 gælder for anlæg i henhold til mængden af farlige stoffer, som i den 
sag, andrageren henviser til, er yderst letantændelig gas. Visse krav gælder for anlæg, som 
indeholder fra 10-50 t (såkaldte "lower-tier" anlæg). Yderligere krav gælder for anlæg, som 
rummer over 50 t ("upper-tier"-anlæg). Kommissionen har ikke detaljerede oplysninger om 
anlægget eller dets planlægningsprocedurer. Ifølge de foreliggende oplysninger er der 
imidlertid tale om et "lower tier"-Sevesoanlæg. 

Flere bestemmelser i direktivet gælder allerede, inden operatøren påbegynder konstruktion 
eller drift. Ifølge bestemmelserne for fysisk planlægning i artikel 12 skal der føres kontrol 
med placeringen af nye virksomheder. Medlemsstaterne skal sørge for, at der i deres fysiske 
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planlægning og/eller anden planlægning tages hensyn til behovet for på lang sigt at opretholde 
passende afstand mellem virksomheder omfattet af Seveso II-direktivet og boligområder og 
andre områder. Der stilles ikke krav om en fast afstand i direktivet, idet det overlades til 
medlemsstaterne at fastsætte disse afstande. Medlemsstaterne skal desuden sikre, at alle 
kompetente myndigheder og planlægningsmyndigheder, der er ansvarlige for beslutninger på 
dette område, indfører hensigtsmæssige høringsprocedurer for at sikre, at der er adgang til 
teknisk rådgivning vedrørende risici som følge af projektet, når beslutningerne træffes, men 
denne bestemmelse kræver ikke en offentlig høring. Der findes bestemmelser i artikel 13, som 
kræver offentlig høring, men disse gælder kun for planlægning af nye "upper tier"-anlæg.

Direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening1 (kodificeret 
udgave af direktiv 96/61/EF, i det følgende benævnt IPPC-direktivet), kræver, at anlæg, som 
henhører under direktivets anvendelsesområde, drives i overensstemmelse med visse 
godkendelser, herunder emissionsgrænseværdier, på grundlag af de bedste tilgængelige 
teknikker (BAT) med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke er muligt, generelt 
begrænse emissionerne og indvirkningen på miljøet som helhed. Ud fra andragerens 
supplerende oplysninger, som nu er fremsendt, blev det klart, at anlægget ikke henhører under 
anvendelsesområdet for IPPC-direktivet.

Konklusioner

På grundlag af de begrænsede oplysninger, der er forelagt af andrageren, kan Kommissionen 
ikke konstatere nogen overtrædelse af Seveso II-direktivet i denne sag. Kommissionen ville 
behøve mere specifikke oplysninger fra andrageren om planlægningsprocedurerne for anlægget 
for at kunne stille specifikke spørgsmål til de tyske myndigheder. Såfremt andrageren 
fremsender sådanne oplysninger, kan Kommissionen gennemføre en undersøgelse."
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