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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1017/2010, των Wilfried και Astrid Nöhring, γερμανικής 
ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με την αντίθεσή 
τους στη δημιουργία εγκαταστάσεων παραγωγής βιοαερίου στην πόλη Celle 
(Κάτω Σαξονία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες ζητούν την άμεση λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά ενός σχεδίου 
δημιουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής βιοαερίου. Επικαλούνται την οδηγία 96/82/ΕΚ 
(SEVESO II) και ισχυρίζονται ότι δεν διεξήχθη δημόσια διαβούλευση για το εν λόγω σχέδιο, 
καθώς και ότι η τοποθεσία βρίσκεται πολύ κοντά σε οικοδομηθείσα περιοχή.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Νοεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Μαρτίου 2011.

Η οδηγία Seveso II1 εφαρμόζεται σε μονάδες ανάλογα με την ποσότητα των επικίνδυνων 
ουσιών που υπάρχουν σε αυτές, οι οποίες, στην περίπτωση που περιγράφει ο αναφέρων, 
αφορούν εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια. Ορισμένες απαιτήσεις ισχύουν για εγκαταστάσεις που 
περιέχουν από 10 έως 50 τόνους (μονάδες κατώτερης κατηγορίας). Πρόσθετες απαιτήσεις 
ισχύουν στις εγκαταστάσεις που περιέχουν πάνω από 50 τόνους (μονάδες ανώτερης 
κατηγορίας). Η Επιτροπή δεν διαθέτει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση 
ή τις διαδικασίες σχεδιασμού της. Ωστόσο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η 
εγκατάσταση είναι μονάδα κατώτερης κατηγορίας κατά την οδηγία Seveso.
                                               
1 ΕΕ L 10 της 14.1.1997, σ. 13.
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Αρκετές διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται ήδη προτού ο ασκών την εκμετάλλευση 
ξεκινήσει την κατασκευή ή τη λειτουργία. Οι διατάξεις σχεδιασμού χρήσης γης του 
άρθρου 12 απαιτούν τον έλεγχο της εγκατάστασης νέων μονάδων. Τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε στις πολιτικές χρήσης γης ή/και σε άλλες σχετικές πολιτικές να συνεκτιμάται η ανάγκη 
να διατηρούνται, μακροπρόθεσμα, οι δέουσες αποστάσεις μεταξύ των μονάδων που 
καλύπτονται από την οδηγία Seveso II και των ζωνών κατοικίας και άλλων ζωνών. Η οδηγία 
δεν επιβάλλει σταθερές αποστάσεις και αφήνει στα κράτη μέλη να καθορίσουν ποιες 
αποστάσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι 
αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες που έχουν εξουσία λήψης αποφάσεων σ’ αυτόν τον τομέα να 
θεσπίζουν κατάλληλες διαδικασίες διαβούλευσης για να υπάρχουν τεχνικές συμβουλές για 
την επικινδυνότητα της μονάδας όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις, αλλά αυτή η διάταξη 
δεν απαιτεί τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης. Υπάρχουν διατάξεις στο άρθρο 13 που 
απαιτούν δημόσια διαβούλευση, αλλά αυτές ισχύουν μόνο για τον σχεδιασμό νέων μονάδων 
ανώτερης κατηγορίας.

Η οδηγία 2008/1/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης1

(κωδικοποιημένη έκδοση της οδηγίας 96/61/EΚ, στο εξής: οδηγία ΟΠΕΡ) απαιτεί οι 
εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της να λειτουργούν σύμφωνα με άδειες, 
συμπεριλαμβανομένων οριακών τιμών εκπομπής βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών 
(ΒΔΤ), που έχουν ως στόχο να αποτρέπονται και, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, γενικά να 
μειώνονται οι εκπομπές και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον συνολικά. Βάσει των πρόσθετων 
πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, κατέστη σαφές ότι η εγκατάσταση 
δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΟΠΕΡ.

Συμπεράσματα

Με βάση τις περιορισμένες πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, η 
Επιτροπή αδυνατεί να εντοπίσει παραβίαση της οδηγίας Seveso II. Η Επιτροπή χρειάζεται πιο 
συγκεκριμένες πληροφορίες από τον αναφέροντα σχετικά με τις διαδικασίες σχεδιασμού της 
χρήσης γης για τη συγκεκριμένη μονάδα, ώστε να μπορέσει να θέσει συγκεκριμένες 
ερωτήσεις στις γερμανικές αρχές. Εάν ο αναφέρων παράσχει αυτές τις πληροφορίες, η 
Επιτροπή θα μπορούσε να διενεργήσει έρευνα.

                                               
1 ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σ. 8.


