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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1885/2008 af Viniczay Tibor, ungarsk statsborger, for de kommunale 
myndigheder i Szentgotthard, om placeringen af et affaldsforbrændingsanlæg i 
Lafnitztal, Østrig

1. Sammendrag

Andrageren, som er borgmester i Szentgotthard, udtrykker bekymring over planer om at 
placere et forbrændingsanlæg i industriområdet Heiligenkreuz i Lafnitztal, Østrig, som skal 
have en årlig forbrændingskapacitet på 325.000 tons affald. Han anfører, at det relevante 
anlæg, som skal placeres i nærheden af tre naturparker (i Østrig, Ungarn og Slovenien), vil få 
alvorlige indvirkninger på turistindustrien og påvirke Natura 2000-områder samt føre til øget 
trafik af lastbiler, der transporterer affald til anlægget fra forskellige lokaliteter, og at 
anlæggets emissioner vil have en negativ indvirkning på de lokale beboeres sundhed. Han
opfordrer derfor indtrængende den østrigske regering til at genoverveje det planlagte anlæg.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. april 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Andragerne klager i det væsentlige over opførelsen af et forbrændingsanlæg i Heiligenkreuz 
med den begrundelse, at det er i strid med fællesskabslovgivningen, navnlig habitatdirektivet, 
VVM-direktivet (vurdering af indvirkningen på miljøet), direktivet om forbrænding af affald 
og IPPC-direktivet. Ungarere, østrigere og slovenere i regionen har i de senere år protesteret 
mod placeringen af dette forbrændingsanlæg, da det udgør en trussel mod livskvaliteten, 
sundheden, naturen og den fremtidige udvikling (turismen), som er bygget op omkring de 
naturlige og termiske ressourcer.
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Det planlagte og godkendte affaldsenergianlæg skal placeres på den østrigske side af den 
grænseoverskridende industripark Heiligenkreuz/Szentgotthard, som blev etableret i 1997.
Andragerne gør gældende, at opførelsen også kan få en indvirkning på tre nationale 
beskyttede områder, ét i Østrig (naturparken Raab), ét i Ungarn (nationalparken Őrség) og ét i 
Slovenien (naturbeskyttelsesområdet Goricko), samt på Natura 2000-områder i både Østrig og 
Ungarn.

Endvidere udtrykker andragerne bekymring over den planlagte kapacitet for anlægget 
(325.000 t/år sammenlignet med affaldsproduktionen i Burgenlandprovinsen på 35.000 t/år), 
hvilket efter deres mening er for stor en kapacitet, som ville føre til "affaldsturisme" samt en 
øget indvirkning på miljøet af transport. Endelig gør de gældende, at den samlede 
indvirkning, navnlig med hensyn til røgemissioner, ikke i tilstrækkeligt omfang blev vurderet, 
og at der ikke blev taget højde for befolkningens mening, som afspejles i resultatet af en lokal 
folkeafstemning.

Kommissionen har på grundlag af ovenstående lovgivning følgende bemærkninger til 
andragernes anbringender:

VVM-direktivet1

a) Høringer:
Ifølge offentligt tilgængelige oplysninger blev der afholdt grænseoverskridende høringer i 
overensstemmelse med VVM-direktivets artikel 7 og Espookonventionens artikel 2, hvor de 
respektive nationale myndigheder samt de bekymrede borgere i de grænseoverskridende 
regioner i Ungarn og Slovenien, der muligvis vil blive berørt, fik mulighed for at udtrykke 
deres synspunkter. De kompetente myndigheder er imidlertid ikke forpligtet til at tage højde 
for alle de modtagne bidrag, men de skal gennemgå dem og oplyse befolkningen om de 
primære årsager og overvejelser bag deres beslutning om at udstede byggetilladelse.

b) Kumulative virkninger:

For et projekt, der skal underkastes en vurdering af indvirkningen på miljøet, fastlægges det i 
VVM-direktivet, at beskrivelsen i henhold til artikel 5 af, hvilke betydelige virkninger på 
miljøet projektet vil kunne få, bør anføre de kumulative virkninger (bilag IV, fodnote).

Undersøgelser af indvirkningen på miljøet, der er gennemført for projektet, viser, at de 
kumulative virkninger blev undersøgt i forbindelse med vurderingen. Det lader til, at 
eksperterne har forskellige meninger om de metodologiske tilgange og de konklusioner, der 
kan drages på grundlag af de opnåede data.

Habitatdirektivet3

                                               
1 Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning 
på miljøet (EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40).
2 Konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne (Espoo, 1991) –
"Espookonventionen", "VVM-konventionen".
3 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 
22.7.1992, s. 7).
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Da der er Natura 2000-lokaliteter i området, bør det bemærkes, at direktiv 92/43/EØF af 21. 
maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter kan finde anvendelse. Det 
fremgår af dette direktivs artikel 6, stk. 3, at alle planer eller projekter, der ikke er direkte 
forbundet med eller nødvendige for en Natura 2000-lokalitets forvaltning, men som kan 
påvirke en sådan lokalitet væsentligt, skal vurderes med hensyn til deres virkninger på 
lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne. Det påhviler de nationale 
kompetente myndigheder at sikre, at de relevante bestemmelser overholdes i sådanne tilfælde.

Direktivet om forbrænding af affald1

Alle forbrændingsanlæg og medforbrændingsanlæg skal overholde direktiv 2000/76/EF om 
forbrænding af affald. Dette omfatter en tilladelse til at drive anlægget, som fastsætter 
driftsbetingelser, emissionsgrænseværdier samt kontrol-, overvågnings- og 
rapporteringsforpligtelser. Denne fællesskabslovgivning på miljøområdet betyder, at 
forbrænding af affald er en af de mest strengt regulerede og kontrollerede industrielle aktiviteter.
Medlemsstaterne har ansvaret for gennemførelsen og håndhævelsen af lovgivningen, herunder 
passende miljøinspektioner på anlæggene.

IPPC-direktivet2

Bilag I til direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (i det 
følgende benævnt IPPC-direktivet, kodificeret udgave af direktiv 96/61/EF) indeholder en 
liste over industriaktiviteter, som falder ind under dette direktivs anvendelsesområde. Dette 
omfatter anlæg til forbrænding af husholdningsaffald (husholdningsaffald og lignende 
handels-, industri- og institutionsaffald) med en kapacitet på mere end 3 tons/h. På grundlag 
af de oplysninger, andrageren har fremsendt, falder anlægget ind under IPPC-direktivets 
anvendelsesområde.

Ifølge IPPC-direktivet skal anlæg, som henhører under direktivets anvendelsesområde, drives 
i overensstemmelse med visse godkendelser, herunder emissionsgrænseværdier, på grundlag 
af de bedste tilgængelige teknikker (BAT) med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke 
er muligt, generelt begrænse emissionerne og indvirkningen på miljøet som helhed.
Forebyggelse eller begrænsning af emissioner til luft, vand og jord bør derfor behandles i de 
miljøgodkendelser, som udstedes i overensstemmelse med IPPC-direktivet.

Kommissionen har vedtaget en række BAT-referencedokumenter (BREF-dokumenter), som 
omfatter de aktiviteter, der falder ind under IPPC-direktivets anvendelsesområde, som de 
kompetente myndigheder skal tage i betragtning, når de fastlægger BAT-baserede 
emissionsgrænseværdier, tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger vedrørende 
sådanne anlæg. Der blev vedtaget et BREF-dokument om affaldsforbrænding i 2006, og dette 
skal tages i betragtning i forbindelse med udstedelse af tilladelse til det anlæg, der er 
omhandlet i andragendet.

Direktiverne om luftkvalitet1

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald (EFT L 
332 af 28.12.2000, s. 91).
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening (EUT L 24 af 29.1.2008, s.8).
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Der findes ingen specifikke bestemmelser i direktiverne om luftkvalitet vedrørende 
planlægning eller drift af enkelte anlæg. De kompetente myndigheder er forpligtet til at sikre 
overholdelse af grænseværdierne for luftkvalitet såsom daglige og årlige grænseværdier for 
PM10. Luftkvalitetszonen AT01 omfatter det pågældende område og overskrider en 
grænseværdi for PM10. De mere detaljerede geografiske oplysninger, som de østrigske 
myndigheder har angivet i meddelelsen i henhold til artikel 22 i direktiv 2008/50/EF, viser 
imidlertid, at overskridelsen er begrænset til den nordlige del af zonen og ikke omfatter det 
pågældende område. Derfor omfatter luftkvalitetsplanen det pågældende område, og der 
findes ikke yderligere oplysninger om den forventede indvirkning på PM10 af denne 
planlagte udvikling af infrastrukturen i området.

Med vinden i området tyder det på, at en betydelig del af forureningen fra dette anlæg ville 
blive transporteret ind i Ungarn, som allerede kæmper med overskridelser af PM10-
grænseværdierne i de berørte områder. En vurdering af indvirkningen på miljøet antyder 
imidlertid, at stigningen i koncentrationsniveauerne er marginal, og at det primært 
forekommer tæt ved anlægget på den østrigske side.

I henhold til artikel 8 i direktiv 96/62/EF og artikel 25 i direktiv 2008/50/EF skal 
medlemsstaterne samarbejde og om nødvendigt træffe fælles foranstaltninger for at afhjælpe 
overskridelser, der skyldes betydelig forurening med oprindelse i en anden medlemsstat. Der 
findes ingen sådanne forpligtelser til samarbejde i forbindelse med emissioner, der først opstår 
i fremtiden.

Tilladelser/klager

Den 5. februar 2009 udstedte myndighede rne  i Burgenland byggetilladelse for 
affaldsenergianlægget. 485 borgere klagede over myndighedernes afgørelse. Siden den 17. 
april 2009 har denne sag ligget hos den uafhængige miljøkommission under det føderale 
miljøministerium.

Parlamentarisk forespørgsel

Det spørgsmål, som andrageren fremlægger, har allerede været emne for en skriftlig 
forespørgsel fra Parlamentet til Kommissionen i november 2008 (P-5609/2008). På det 
tidspunkt svarede Kommissionen, at den på grundlag af de foreliggende oplysninger ikke 
kunne påvise nogen overtrædelser af fællesskabslovgivningen som følge af den planlagte 
opførelse af det pågældende anlæg. Kommissionens bemærkninger til dette spørgsmål gælder 
stadig, idet andragendet ikke indeholder nogen nye oplysninger, der viser, at 
fællesskabslovgivningen er blevet overtrådt.

Konklusioner

Kommissionen kan ikke påvise en overtrædelse af Fællesskabets miljølovgivning på grundlag 
af de foreliggende oplysninger. Hvis andragerne tilvejebringer nye og detaljerede oplysninger 

                                                                                                                                                  
1 Rammedirektiv 96/62/EF, EFT L 296 af 21.11.1996, direktiv 1999/30/EF, EFT L 163 af 29.6.1999, direktiv 
2008/50/EF, EUT L 152 af 11.6.2008.
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samt omfattende beviser for den påståede manglende overholdelse af EU-lovgivningen, der 
gør Kommissionen i stand til at vurdere de retlige spørgsmål i henhold til ovenstående EU-
direktiver, vil Kommissionen overveje at undersøge sagen nærmere."

4. Kommissionens svar, modtaget den 8. oktober 2010.

"Den østrigske miljøstyrelse har grundlæggende bekræftet den tidligere byggetilladelse 
udstedt af de regionale myndigheder i Burgenland i februar 2009, dog med en række 
yderligere og supplerende betingelser baseret på et besøg på stedet og yderligere 
ekspertundersøgelser, navnlig på området for termiske behandlingsprocedurer og 
lugtemissioner, hydrogeologi, naturbeskyttelse/-biologi, landbrug og rekreative områder, 
meteorologi, klima og luftemissioner. De involverede parter har også haft mulighed for at 
give udtryk for deres synspunkter.

Efter grundig gennemgang af klagen, resultaterne af den tidligere revurdering foretaget efter 
klager ved førsteinstansen samt egne supplerende resultater fandt miljøstyrelsen, at de retlige 
krav til godkendelse af projektet var opfyldt, forudsat at de foranstaltninger, der var fastsat i 
byggetilladelsen, var truffet, og at de instrukser, der var beskrevet som følge af appellen ved 
miljømyndighederne, var fulgt.  

Afgørelsen blev offentliggjort og var til rådighed for gennemgang i en periode på otte uger 
(indtil den 10. august 2010), både på lokalt plan samt hos miljøstyrelsen. 

Efter meddelelsen fra Szentgotthard kommune i juni 2009 til ECE/Århussekretariatet 
(ACCC/C/2009/39) fremlagde Østrig et svar på sekretariatets spørgsmål i marts 2010. På 
mødet i Århuskonventionens overholdelseskomité i juni 2010 i Genève klarlagde komitéen 
under hensyntagen til den østrigske erklæring og drøftelserne på det åbne møde, at Ungarns 
meddelelse var åbenlyst urimelig, idet anmelderen med status af "nabo" i henhold til østrigsk 
lovgivning havde fremlagt alle sine kommentarer. Efter komitéens opfattelse har anmelderen 
ikke slået fast, at denne ikke havde mulighed for at deltage i de forskellige trin i den 
miljømæssige beslutningsprocedure, ej heller i hvilket omfang dennes væsentlige 
indvendinger til projektet ikke var blevet overvejet under beslutningsproceduren.  

(kilde: rapport fra det 28. møde i overholdelseskomitéen/rapport (ECE/MP.PP/C.1/2010/4) -
http://www.unece.org/env/pp/compliance/CC-28/CC_28_Report_2Aug10AdvanceCopy.pdf)."


