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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

3.3.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1017/2010 dėl protesto prieš biodujų įrenginio statybą Celėje 
(Žemutinė Saksonija), kurią pateikė Vokietijos piliečiai Wilfried ir Astrid 
Nöhring, su 2 parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai reikalauja nedelsiant sustabdyti įgyvendinamą biodujų įrenginio projektą. 
Jie remiasi Direktyva 96/82/EB (SEVESO II) ir teigia, kad nebuvo jokių viešų konsultacijų 
dėl projekto ir kad šis įrenginys yra per arti užstatytos teritorijos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. lapkričio 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. kovo 3 d.

„Seveso II direktyva1 objektams taikoma pagal juose esančių pavojingų medžiagų, kurios 
peticijos pateikėjo nurodytu atveju yra ypač degios dujos, kiekį. Kai kurie reikalavimai 
taikomi įrenginiams, kuriuose saugoma nuo 10 iki 50 tonų dujų (žemesnės pakopos objektai). 
Įrenginiams, kuriuos saugoma daugiau negu 50 tonų dujų, (aukštesnės pakopos objektai) 
taikomi papildomi reikalavimai. Komisija neturi išsamios informacijos apie įrenginį ar jame 
planuojamas procedūras. Tačiau iš turimos informacijos matyti, kad įrenginys yra žemesnės 
pakopos objektas pagal Seveso direktyvą. 

Tam tikros direktyvos nuostatos taikomos dar prieš veiklos vykdytojui pradedant statybą ar 
eksploataciją. Pagal 12 straipsnyje išdėstytas žemėtvarką reglamentuojančias nuostatas 
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reikalaujama kontroliuoti naujų objektų išdėstymą. Valstybės narės užtikrina, kad 
įgyvendinant jų žemėtvarkos ir (arba) kitą susijusią politiką būtų atsižvelgiama į poreikį 
ilguoju laikotarpiu išlaikyti tinkamus atstumus tarp objektų, kuriems taikoma Seveso II 
direktyva, ir gyvenamųjų bei kitų vietovių. Tikslūs atstumai direktyvoje nenurodomi; kokius 
atstumus palikti, paliekama spręsti valstybėms narėms. Be to, valstybės narės užtikrina, kad 
visos kompetentingos valdžios institucijos ir planavimo institucijos, kurios atsako už 
sprendimus šioje srityje, parengtų atitinkamą konsultacijų tvarką, kad priimant sprendimus 
būtų galima gauti technines konsultacijas apie objekto keliamą pavojų, tačiau šia nuostata 
nereikalaujama vykdyti viešųjų konsultacijų. 13 straipsnyje yra nuostatų, kuriomis 
reikalaujama vykdyti viešąsias konsultacijas, tačiau jos taikomos tik planuojant naujus 
aukštesnės pakopos objektus.

Direktyvoje 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės1 (kodifikuotoje 
Direktyvos 96/61/EB versijoje, toliau – IPPC direktyva) reikalaujama, kad direktyvos 
taikymo sričiai priklausančių įrenginių veikla atitiktų leidimus, kuriuose nurodomos 
geriausiais prieinamais gamybos būdais (GPGB) pagrįstos išmetamųjų teršalų ribinės vertės ir 
kurių paskirtis – užkirsti kelią teršalų išmetimui ar, jei to padaryti neįmanoma, sumažinti 
išmetamųjų teršalų kiekį ir jų poveikį visai aplinkai. Remiantis papildoma peticijos pateikėjo 
pateikta informacija, tapo aišku, kad įrenginys į IPPC direktyvos taikymo sritį nepatenka.

Išvados

Iš ribotos peticijos pateikėjo pateiktos informacijos Komisija negali nustatyti, kad Seveso II 
direktyva pažeista. Komisijai reikėtų, kad peticijos pateikėjas pateiktų konkretesnės 
informacijos apie įrenginio žemėtvarkos planus, tada būtų galima užduoti konkrečius 
klausimus Vokietijos valdžios institucijoms. Jei peticijos pateikėjas tokios informacijos 
pateiks, Komisija galės atlikti tyrimą.“
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