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Tárgy: Wilfried és Astrid Nöhring német állampolgárok által benyújtott 1017/2010. 
számú, 2 aláírást tartalmazó petíció Celle területén (Alsó-Szászország) egy 
biogáz-előállító létesítmény kialakítása elleni tiltakozásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói azonnali intézkedést kérnek egy biogáz-előállító létesítményre irányuló 
projekttel szemben. A 96/82/EK (Seveso II.) irányelvre hivatkoznak, és azt állítják, hogy a 
projektről nem tartottak nyilvános konzultációt, a helyszín pedig túlságosan közel fekszik a 
beépített területekhez.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. november 25. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. március 3.

A Seveso II. irányelv1 a fellelhető veszélyes anyagok mennyisége alapján alkalmazandó az 
egyes létesítményekre, ami a petíció benyújtója által hivatkozott esetben fokozottan 
tűzveszélyes gázokat jelent. Bizonyos követelmények a 10–50 tonnát tartalmazó 
létesítményekre vonatkoznak (alsó küszöbértékű üzemek). Emellett további követelmények 
érvényesek azon üzemekre, ahol az ilyen anyagok előfordulása meghaladja az 50 tonnát (felső 
küszöbértékű üzemek). A Bizottság nem rendelkezik részletes információkkal a szóban forgó 
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létesítményről, illetve engedélyezési eljárásairól. A kapott tájékoztatás alapján azonban a 
létesítmény alsó küszöbértékű Seveso-üzemnek minősül. 

Az irányelv több rendelkezését már azelőtt alkalmazni kell, hogy az üzemeltető megkezdi az 
építkezést vagy az üzemeltetést. A terület-felhasználás tervezésére vonatkozó, 12. cikkben 
foglalt rendelkezések előírják az új üzemek telepítésének ellenőrzését. A tagállamok 
biztosítják, hogy a terület-felhasználásnál, illetve egyéb ide vonatkozó politikájuknál 
hosszabb távon figyelembe veszik azt az igényt, hogy megfelelő távolságot tartsanak a Seveso 
II. irányelv alkalmazási körébe tartozó üzemek, valamint a lakóterületek és egyéb területek 
között. Az irányelv nem ír elő konkrétan meghatározott távolságokat, és a tagállamokra bízza 
az alkalmazandó távolságok megállapítását. A tagállamok biztosítják, hogy az e területre 
vonatkozó döntésekért felelős minden hatáskörrel rendelkező és tervező hatóság megfelelő 
konzultációs eljárásokat hoz létre, hogy az üzemből eredő kockázatról szóló műszaki 
tanácsadás elérhető legyen, amikor döntésekre kerül sor, azonban ez a rendelkezés nem írja 
elő a nyilvános konzultációt. A 13. cikkben szerepelnek ugyan olyan rendelkezések, amelyek 
előírják a nyilvánossággal folytatott konzultációt, de ezek csupán az új felső küszöbértékű 
üzemek tervezésekor alkalmazandók.

A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelv 
(a 96/61/EK irányelv kodifikált változata, a továbbiakban IPPC-irányelv)1 előírja, hogy a 
hatálya alá tartozó létesítmények olyan engedélyek alapján folytassák működésüket, amelyek 
többek között tartalmazzák az elérhető legjobb technikákon (BAT) alapuló kibocsátási 
határértékeket, amelyek célja, hogy megelőzzék, és amennyiben ez nem kivitelezhető, 
általában véve csökkentsék a kibocsátásokat és a környezet egészét érő hatást. A petíció 
benyújtója által legutóbb szolgáltatott kiegészítő tájékoztatás alapján nyilvánvalóvá vált, hogy 
a létesítmény nem tartozik az IPPC-irányelv hatálya alá.

Következtetések

A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott korlátozott információk alapján a Bizottság 
nem tudja megállapítani a Seveso II. irányelv megsértését. A Bizottságnak pontosabb 
tájékoztatásra lenne szüksége a petíció benyújtójától a létesítményre vonatkozó terület-
felhasználási eljárásokról ahhoz, hogy konkrétabb kérdéseket intézhessen a német 
hatóságokhoz. Amennyiben a petíció benyújtója rendelkezésre bocsátja a kért információkat, 
a Bizottságnak módjában áll vizsgálatot végezni.
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