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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

8.10.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1885/2008, внесена от Viniczay Tibor, с унгарско гражданство, 
от името на общинските органи на Szentgotthard, относно разполагането 
на инсталация за изгаряне на отпадъци в Lafnitztal, Австрия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, кмет на Szentgotthard, изразява загриженост от плановете за 
разполагане на инсталация за изгаряне на отпадъци в промишления комплекс 
„Heiligenkreuz“ в Latnitztal, Австрия, чийто годишен капацитет за изгаряне ще бъде 
325 000 тона отпадъци. Той посочва, че въпросната инсталация, която ще бъде 
разположена близо до три природни парка (в Австрия, Унгария и Словения), ще има 
сериозно отражение върху туристическата индустрия и ще засегне зони от 
„Натура 2000“, като ще доведе до увеличен обем движение на камиони, превозващи 
отпадъци от различни места, както и че емисиите от инсталацията ще имат 
неблагоприятно въздействие върху здравето на местните жители. Поради това 
призовава австрийското правителство да преосмисли планираната инсталация за 
изгаряне.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 април 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Вносителите на петицията възразяват, по същество, срещу изграждането на инсталация 
за обезвреждане на отпадъци (инсталация за изгаряне) в Heiligenkreuz на основание, че 
то е в нарушение на законодателството на ЕО, в частност на директивите относно 
местообитанията, ОВОС (оценка на въздействието върху околната среда), изгарянето 
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на отпадъци и комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването. През 
последните години е имало протести на унгарци, австрийци и словенци от региона във 
връзка с местоположението на тази инсталация за изгаряне, които считат, че тя 
представлява опасност за качеството на живот, здравето, природната среда и 
перспективите за бъдещо развитие (туризъм), основано на естествени екологични и 
термални ресурси.

Планираната и одобрена инсталация за производство на енергия от отпадъци следва да 
се изгради в австрийската част на трансграничния промишлен парк 
„Heiligenkreuz/Szentgotthárd“, създаден през 1997 г. Вносителите твърдят, че нейното 
функциониране може също да има въздействие върху три национални защитени зони –
една в Австрия (националния парк „Raab“), една в Унгария (националния парк „Őrség“) 
и една в Словения (защитената природна зона „Goricko“), както и върху територии от 
„Натура 2000“ и в Австрия, и в Унгария. 

Освен това вносителите изразяват опасения по отношение на планирания капацитет на 
инсталацията за изгаряне (капацитет от 325 000 тона годишно, на фона на годишно 
генериране на отпадъци в провинцията Burgenland в размер на 35 000 тона), който те 
считат за прекомерно голям и който би могъл да доведе до „туризъм с отпадъци“ и 
допълнително въздействие на транспорта. Накрая, вносителите твърдят, че 
кумулативните ефекти, предимно свързани с количеството дим, не са били взети 
предвид в достатъчна степен и че мнението на обществеността, изразено чрез местен 
референдум в Szentgotthárd, е било пренебрегнато. 

Коментарите на Комисията относно възраженията на вносителите на основание 
правните инструменти, изброени по-горе, са следните:

Директива за ОВОС1

а) Консултации:
Според публично достъпната информация са били проведени трансгранични 
консултации в съответствие с член 7 от Директивата за ОВОС и член 5 от Конвенцията 
от Еспоо2, които са дали възможност на компетентните национални органи и също на 
заинтересованите жители на евентуално засегнатите трансгранични региони в Унгария 
и Словения да изразят своето мнение. Въпреки това, компетентните органи нямат 
задължение да се съобразяват с всичките получени коментари, но са задължени да ги 
разгледат и да представят пред обществеността основните причини и съображения, 
които обуславят тяхното решение за издаване на разрешение за строеж.
б) Кумулативни въздействия:

За проект, който е подложен на оценка на въздействието върху околната среда, 
Директивата за ОВОС разпорежда, че описанието на оценката на вероятните 
значителни последици от даден проект, предприета в съответствие с член 5 от 
директивата, следва също да покрива кумулативните резултати (приложение IV; 
                                               
1 Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40).
2 Конвенция за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (Еспоо, 1991 г.) -
„Конвенция от Еспоо (за ОВОС)“.
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бележка под линия).

Проучванията на въздействието върху околната среда, извършени за проекта, показват, 
че по време на процеса на оценяване е било обърнато внимание на кумулативните 
въздействия. Изглежда, че има различни мнения на експерти по отношение на 
методологичните подходи и заключенията, които могат да се направят от получените 
данни. 

Директива за местообитанията1

Имайки предвид наличието на обекти по „Натура 2000“, следва да се отбележи, че 
могат да се прилагат разпоредбите на Директива 92/43/ЕИО от 21 май 1992 година 
относно опазването на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. Член 6, 
параграф 3 от директивата изисква всички планове или проекти, които не са 
непосредствено свързани с управлението на обект по „Натура 2000“ или не са 
необходими за него, но които могат да окажат значително влияние върху обекта, да се 
подлагат на подходяща оценка на въздействието им върху него от гледна точка на 
целите, свързани с опазването на този обект. Националните компетентни органи имат 
задачата да гарантират, че приложимите разпоредби се съблюдават. 

Директива относно изгарянето на отпадъци2

Всички инсталации за изгаряне на отпадъци и за съвместно изгаряне на отпадъци трябва 
да се съгласуват с Директива 2000/76/ЕО относно изгарянето на отпадъци. Изискванията 
включват разрешително за експлоатация на инсталацията, което уточнява условията на 
експлоатация, нормите за допустими емисии и задълженията за контрол, мониторинг и 
доклади. Това законодателство на Общността в областта на околната среда превръща 
изгарянето на отпадъци в една от най-строго регулираните и контролирани промишлени 
дейности. Неговото изпълнение и прилагане, включващо подходящи екологични 
проверки на инсталациите, е отговорност на държавите-членки.

Директива относно комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването3

Приложение I към Директива 2008/1/ЕО относно комплексното предотвратяване и 
контрол на замърсяването (наричана по-долу „Директива за КПКЗ”, кодифицирана 
версия на Директива 96/61/ЕО) изброява категориите промишлени дейности, които 
попадат в приложното поле на тази директива. Те включват инсталации за изгаряне на 
битови отпадъци (домакинските отпадъци и подобните отпадъци, произхождащи от 
търговските, индустриалните и административните дейности) с капацитет над 3 тона на 
час. Въз основа на информацията, предоставена от вносителя, инсталацията попада в 
обхвата на Директивата за КПКЗ.

                                               
1 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. относно опазването на естествените местообитания и 
на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).
2 Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2000 г. относно изгарянето 
на отпадъците (ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 91).
3 Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. за комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването (ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8).
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Директивата за КПКЗ изисква инсталациите, попадащи в нейното приложно поле, да 
работят в съответствие с разрешителни, включващи норми за допустими емисии, 
основани на най-добрите налични техники, предназначени за предотвратяване, а когато 
това не е осъществимо – за намаляване на емисиите и въздействието върху околната 
среда, като цяло. Поради това предотвратяването или намаляването на емисиите в 
атмосферата, водите и почвата следва да е застъпено в екологичните разрешителни, 
издавани в съответствие с Директивата за КПКЗ.

Комисията е приела няколко референтни документа за най-добрите налични техники, 
обхващащи дейностите, попадащи в приложното поле на Директивата за КПКЗ, които 
следва да се вземат предвид от компетентните органи при определяне на основани на 
най-добрите налични техники норми за допустими емисии, еквивалентни параметри 
или технически мерки за такива инсталации. През 2006 г.  беше приет референтен 
документ за най-добрите налични техники относно изгарянето на отпадъци, който ще 
трябва да се вземе предвид при одобряването на инсталацията, засегната в настоящата 
петиция.

Директиви за качеството на въздуха1

Няма специфични разпоредби в директивите за качеството на въздуха, свързани с 
планирането или експлоатацията на отделни инсталации. Компетентните органи са 
задължени да гарантират съгласуваност с допустимите норми за качеството на въздуха, 
като дневна и годишна допустима норма за ПЧ10. Зоната за качество на въздуха с АП01 
включва въпросната област и превишава допустимата норма за ПЧ10. Въпреки това, 
по-подробната пространствена информация, предоставена от австрийските органи в 
нотификацията по член 22 от Директива 2008/50/ЕО, показва, че превишението е 
ограничено по пространство в северната част на зоната и не включва въпросната 
област. Следователно планът за качеството на въздуха изключва въпросната област и 
няма допълнителна налична информация по отношение на очакваното въздействие от 
ПЧ10 от това планирано инфраструктурно развитие в зоната. 

Имайки предвид преобладаващите ветрове, значителна част от замърсяването, 
генерирано от тази инсталация, ще бъде пренесена в Унгария, която вече се бори с 
превишенията на допустимите норми на ПЧ10 в зоните по посока на вятъра. Въпреки 
това, оценка на въздействието върху околната среда сочи, че повишението в нивата на 
концентрация е незначително и че настъпва основно в непосредствена близост до 
инсталацията откъм страната на Австрия. 

Член 8 от Директива 96/62/ЕО и член 25 от Директива 2008/50/ЕО изискват държавите-
членки да си сътрудничат, а когато е приложимо – да планират съвместни дейности с 
цел премахване на превишенията, когато такива настъпват поради значително 
замърсяване, произхождащо от друга държава-членка. Няма такова задължение за 
сътрудничество по отношение на емисии, които се очаква да възникнат едва в 
бъдещето.

                                               
1 Рамкова директива 96/62/ЕО, ОВ L 296, 21.11.1996 г., Директива 1999/30/ЕО, ОВ L 163, 29.6.1999 г., 
Директива 2008/50/ЕО, ОВ L 152, 11.6.2008 г.
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Процес на разрешаване/обжалвания

На 5 февруари 2009 г. органите в Burgenland издадоха разрешително за строеж на 
горивна инсталация за производство на енергия от отпадъци. 485 граждани обжалваха 
решението на правителството на Burgenland. От 17 април 2009 г. случаят виси пред 
независимия Съвет по въпросите на околната среда, създаден към Федералното 
министерство на околната среда. 

Парламентарен въпрос

Случаят, засегнат в настоящата петиция, вече е бил предмет на парламентарен въпрос 
до Комисията през ноември 2008 г. (P-5609/2008). Тогава Комисията отговори, че въз 
основа на наличните сведения не забелязва никакви нарушения на законодателството 
на Общността в резултат от планираната експлоатация на въпросната инсталация. 
Коментарите на Комисията по този въпрос като цяло остават валидни, тъй като 
петицията не предоставя никаква нова информация, която да предположи нарушение на 
законодателството на Общността. 

Заключения

Комисията не е в състояние да открие нарушение на законодателството на Общността в 
областта на околната среда въз основа на предоставените сведения. Ако вносителите 
предоставят нова и подробна информация и достатъчно доказателства за предполагаема
несъгласуваност със закони на ЕС, които да позволят на Комисията да оцени правните 
аспекти във връзка с гореспоменатите директиви на ЕС, тя би предприела 
допълнително разследване на този въпрос.

4. Отговор на Комисията, получен на 8 октомври 2010 г.

В свое решение от 11 юни 2010 г. австрийският Съвет по въпросите на околната среда 
по същество потвърди по-ранното разрешение за строеж, издадено от регионалните 
органи на Burgenland през февруари 2009 г., но с поредица от допълнителни и 
допълващи условия въз основа на посещение на мястото и допълнителни експертни 
проучвания, особено в областите на процедурите по топлинна обработка и емисията на 
миризми, хидрогеологията, опазването на природата/биологията, селското стопанство и 
отдиха, метеорологията, климата и емисиите в атмосферата. Заинтересованите страни 
също получиха възможността да представят своите коментари.

Въз основа на надлежно разглеждане на жалбата, резултатите от по-ранната повторна 
оценка, предприета след жалби, подадени на първоинстанционно равнище, както и на 
свои собствени допълнителни открития, Съветът констатира, че правните изисквания за 
одобряване на проекта са били изпълнени, при условие че предвидените при 
одобрението на проекта мерки, както и новите допълнителни условия и инструкции, 
въведени в резултат от жалбата към Съвета по въпросите на околната среда, се 
съблюдават надлежно. 

Решението беше обнародвано и беше на разположение за разглеждане в продължение 
на осем седмици (до 10 август 2010 г.) както на общинско равнище, така и в службата 
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на Съвета по въпросите на околната среда. 

След съобщението от община Szentgotthard от юни 2009 г .  до Секретариата на 
Икономическата комисия на ООН за Европа (UNECE)/Орхус (ACCC/C/2009/39), през 
март 2010 г. Австрия предостави отговор на запитванията на секретариата.  На своята 
сесия през юни 2010 г. в Женева Комитетът за съответствие с Конвенцията от Орхус, 
като взе предвид австрийското заявление, както и разискванията, проведени по време 
на отворената сесия, в крайна сметка счете, „че съобщението на Унгария е било явно 
неоснователно, тъй като информаторът, след като е получил статут на „съсед“ съгласно 
австрийското законодателство, е представил всички свои коментари. Според комитета, 
информаторът не е успял да докаже, че не е било възможно да участва в различните 
етапи на процедурата за вземане на решения по въпросите на околната среда, или до 
каква степен неговите значими възражения по проекта не са били счетени по време на 
тази процедура.“ 
(Източник: доклад от 28-мата сесия на заседанието на Комитета по съответствие/ 
Доклад (ECE/MP.PP/C.1/2010/4) -http://www.unece.org/env/pp/compliance/CC-
28/CC_28_Report_2Aug10AdvanceCopy.pdf)


