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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1017/2010, którą złożyli Wilfried i Astrid Nöhring (Niemcy) 
z 2 podpisami, w sprawie sprzeciwu wobec budowy instalacji do produkcji 
biogazu w Celle (Dolna Saksonia)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwracają się o natychmiastowe wydanie zakazu realizacji przedsięwzięcia 
polegającego na utworzeniu zakładu produkcji biogazu. Powołują się oni na dyrektywę 
96/82/WE (SEVESO II) i twierdzą, że w związku z przedmiotowym przedsięwzięciem nie 
przeprowadzono żadnych konsultacji społecznych, a zakład znajduje się zbyt blisko obszaru 
zabudowanego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 listopada 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 3 marca 2011 r.

Dyrektywa Seveso II1ma zastosowanie wobec zakładów w zależności od ilości 
wykorzystywanej substancji niebezpiecznej, którą w przypadku opisywanym przez 
składających petycję, jest skrajnie łatwopalny gaz. Tylko niektóre wymogi stosuje się 
odnośnie do zakładów, w których znajduje się od 10 do 50 ton (zakłady niższego rzędu). 
Dodatkowe wymogi stosuje się wobec zakładów, w których znajduje się ponad 
50 ton (zakłady wyższego rzędu). Komisja nie posiada szczegółowych informacji na temat 
przedmiotowego zakładu ani stosowanych w nim procedur planistycznych. Jednak zgodnie z 
dostępnymi informacjami jest to zakład Seveso niższego rzędu. 
                                               
1Dz.U. L 10 z 14.1.1997, s. 13.
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Niektóre przepisy dyrektywy mają zastosowanie już przed rozpoczęciem przez prowadzącego 
zakład budowy lub działalności. Przepisy art. 12 w sprawie planów zagospodarowania 
przestrzennego wymagają kontroli lokalizacji nowych zakładów. Państwa członkowskie 
zapewniają, że w swojej polityce zagospodarowania przestrzennego lub w innych podobnych 
politykach uwzględniają konieczność utrzymania w perspektywie długoterminowej 
odpowiedniej odległości między zakładami objętymi dyrektywą Seveso II oraz obszarami 
mieszkalnymi i innymi. W dyrektywie nie określa się żadnych konkretnych odległości i w 
gestii państw członkowskich pozostawia się decyzję, jakie odległości należy stosować. 
Ponadto państwa członkowskie powinny dopilnować tego, by wszystkie właściwe organy 
oraz organy związane z planowaniem i odpowiedzialne za decyzje podejmowane w tym 
zakresie ustaliły odpowiednie procedury konsultacji, które zagwarantują udostępnienie porad 
technicznych w sprawie ryzyka powstającego w zakładzie podczas podejmowania decyzji. 
Przepis ten nie wymaga jednak konsultacji społecznych. Konsultacji społecznych wymaga się 
na mocy przepisów art. 13, jednak mają one zastosowanie tylko w przypadku planowania 
nowych zakładów wyższego rzędu.

Zgodnie z dyrektywą 2008/1/WE dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom 
i ich kontroli1 (wersja ujednolicona dyrektywy 96/61/WE, zwana dalej dyrektywą IPPC) 
instalacje objęte jej przepisami muszą funkcjonować zgodnie z pozwoleniami, które 
uwzględniają dopuszczalne wartości emisji obliczone według najlepszych dostępnych technik 
(BAT) i których celem jest zapobieganie emisjom, a gdzie jest to niewykonalne, ogólnie 
ograniczenie emisji oraz ich wpływu na całe środowisko. Z dodatkowych informacji 
przekazanych obecnie przez składających petycję jasno wynika, że przedmiotowa instalacja 
nie wchodzi w zakres dyrektywy IPPC.

Wnioski

Na podstawie ograniczonych informacji przekazanych przez składających petycję Komisja 
nie może stwierdzić naruszenia dyrektywy Seveso II. Komisja musiałaby otrzymać od 
składających petycję bardziej szczegółowe informacje na temat postępowania w zakresie 
zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do tego zakładu, aby móc zadać władzom 
niemieckim konkretne pytania. Jeżeli składający petycję przekażą takie informacje, Komisja 
będzie mogła przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

                                               
1 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.


