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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1017/2010, adresată de Wilfried și Astrid Nöhring, de cetățenie 
germană, însoțită de 2 semnături, privind opoziția față de înființarea unei 
fabrici de biogaz în Celle (Saxonia Inferioară)

1. Rezumatul petiției

Petiționarii solicită un ordin imediat de interdicție pentru un proiect care urmărește înființarea 
unei fabrici de biogaz. Aceștia invocă Directiva 96/82/CE (SEVESO II) și susțin că nu a 
existat nicio consultare publică pentru proiect și că situl este prea aproape de intravilan.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 noiembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 3 martie 2011

Directiva Seveso II1 se aplică unităților industriale, în funcție de cantitatea de substanțe 
periculoase prezente, în cazul la care fac referire petiționarii fiind vorba de gaze extrem de 
inflamabile. Unele cerințe se aplică unităților care conțin de la 10 la 50 de tone de substanțe 
periculoase (unități de nivel inferior). În cazul unităților care conțin peste 50 de tone (unități 
de nivel superior), se aplică cerințe suplimentare. Comisia nu dispune de informații detaliate 
despre fabrică sau procedurile sale de programare. Potrivit informațiilor disponibile, totuși, 
fabrica este o unitate industrială Seveso de nivel inferior. 

Mai multe dispoziții ale directivei se aplică deja înainte ca operatorul să înceapă construcția 
sau operațiunea. Dispozițiile de la articolul 12 privind amenajarea teritoriului prevăd controlul 
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amplasării noilor unități. Statele membre se asigură că politicile acestora de amenajare a 
teritoriului și/sau alte politici relevante țin seama de necesitatea pe termen lung de a menține 
distanțe adecvate între unitățile care intră sub incidența directivei Seveso II și zonele 
rezidențiale sau de alt tip. Directiva nu prevede distanțe fixe, ci lasă la latitudinea statelor 
membre să stabilească ce distanțe ar trebui menținute. În plus, statele membre trebuie să se 
asigure că toate autoritățile competente și autoritățile de planificare responsabile cu luarea 
deciziilor în domeniu instituie proceduri de consultare corespunzătoare pentru a asigura, în 
momentul luării deciziilor, disponibilitatea consultanței tehnice privind riscurile care pot 
surveni în legătură cu unitatea, însă această dispoziție nu prevede consultarea publicului. 
Există dispoziții la articolul 13 care prevăd consultarea publicului, însă acestea se aplică doar 
în cazul planificării unor noi unități de nivel superior.

Directiva 2008/1/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării1 (versiunea codificată 
a Directivei 96/61/CE, denumită în continuare: Directiva PCIP) prevede că instalațiile care 
intră în domeniul său de aplicare trebuie să funcționeze pe baza unor autorizații care includ 
valori limită de emisie bazate pe cele mai bune tehnici disponibile (BAT), menite să prevină 
sau, dacă acest lucru nu este posibil, să reducă în general emisiile și impactul asupra mediului, 
per ansamblu. Pe baza informațiilor suplimentare furnizate între timp de petiționar, se poate 
spune cu siguranță că instalația nu intră în domeniul de aplicare al Directivei PCIP.

Concluzii

Având în vedere informațiile limitate furnizate de petiționar, Comisia nu poate identifica o 
încălcare a Directivei Seveso II. Comisia va avea nevoie de informații mai precise din partea 
petiționarului, referitoare la procedurile de amenajare a teritoriului pentru fabrica respectivă, 
pentru a putea să adreseze întrebări specifice autorităților germane. În eventualitatea în care 
petiționarul furnizează astfel de informații, Comisia ar putea să efectueze o anchetă.
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