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Tárgy: Viniczay Tibor, magyar állampolgár által Szentgotthárd város 
önkormányzata nevében benyújtott, 1885/2008. számú petíció Lafnitztalban 
(Ausztria) szemétégető létesítéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, Szentgotthárd polgármestere panaszt tesz egy szemétégető üzem 
létesítése ellen a heiligenkreuzi ipari parkban (Lafnitztal, Ausztria), amely üzem évente 
325 000 tonna szemetet fog elégetni. Panaszt tesz amiatt, hogy az említett üzem, amely három 
nemzeti park (egy-egy Ausztriában, Magyarországon és Szlovéniában) közvetlen közelében 
létesül, károsítani fogja az idegenforgalmat és a Natura 2000 területeket, továbbá növelni 
fogja a kamionok forgalmát, amelyek különböző országokból szállítják majd a szemetet az 
üzembe, valamint hogy az üzem kibocsátásai károsítani fogják az ott lakók egészségét.
Mindezért azt szeretné, ha az osztrák kormány újból mérlegelné az említett szemétégető 
létesítését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. április 10. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A petíció benyújtói lényegében azzal az indokkal a kifogásolják a heiligenkreuzi 
hulladékártalmatlanító létesítmény (szemétégető üzem) megépítését, hogy az sérti a közösségi 
jogszabályokat, különösen az élőhelyvédelmi irányelvet, a KHV- (környezeti 
hatásvizsgálatról szóló) irányelvet, a hulladékégetésről szóló irányelvet és az IPPC-irányelvet.
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Az elmúlt években a térségben magyarok, osztrákok és szlovének egyaránt tiltakoztak az 
említett szemétégető helye miatt, tekintve, hogy az veszélyezteti az életminőséget, az 
egészséget, a természeti környezetet és a környező természet gazdasági erőforrásaira és 
gyógyvizeire épülő jövőbeni fejlődési kilátásokat (idegenforgalom).

A tervezett és jóváhagyott, hulladékból energiát előállító üzem az 1997-ben létesített, határon 
átnyúló Szentgotthárd-Heiligenkreuz ipari park osztrák oldalán fog megépülni. A petíció 
benyújtói azt állítják, hogy az üzem működése hatással lehet három ország természetvédelmi
területére: elsőként az osztrák Rába Nemzeti Parkra, másodikként a magyar Őrségi Nemzeti 
Parkra és harmadikként a szlovén Gorickoi Természetvédelmi Területre, valamint az 
Ausztriában és Magyarországon található Natura 2000 élőhelyekre.

A petíció benyújtói ezenfelül aggodalmukat fejezik ki a szemétégető üzem tervezett 
teljesítménye miatt is (az évi 325 000 tonna teljesítmény összehasonlítva Burgenland 
tartomány évi 35 000 tonna hulladéktermelésével), ami véleményük szerint túlméretezett, 
következésképpen „hulladékturizmushoz” és további közlekedési hatásokhoz fog vezetni.
Végezetül azt állítják, hogy főként a füst mennyiségéhez kapcsolódó halmozott hatásokat nem 
vették figyelembe eléggé, továbbá figyelmen kívül hagyták a nyilvánosság szentgotthárdi 
szavazáson kifejezésre juttatott véleményét.

A Bizottságnak a petíció benyújtói által emelt kifogásokkal kapcsolatos észrevételei az 
alábbiakban felsorolt jogi eszközök alapján a következők:

KHV-irányelv1

a) Konzultációk
A nyilvánosan hozzáférhető információk arra engednek következtetni, hogy határokon 
átnyúló konzultációkra került sor a KHV-irányelv 7. cikkével és az Espoo-egyezmény2 5.
cikkével összhangban, lehetővé téve az érintett nemzeti hatóságok, valamint az érintett 
nyilvánosság (Magyarország és Szlovénia vélhetően érintett, határokon átnyúló régióinak 
lakosai) számára is, hogy kifejtsék véleményüket. Az illetékes hatóságok azonban nem voltak 
kötelesek minden beérkező észrevételt elfogadni, azonban kötelesek voltak azokat 
megvizsgálni, és tájékoztatniuk kellett a nyilvánosságot azokról a fő indokokról és 
megfontolásokról, amelyek alapján az engedély odaítéléséről határoztak.

b) Halmozott hatások

Azon projektek esetében, amelyek környezeti hatásvizsgálatra kötelezettek, a KHV-irányelv 
megállapítja, hogy a projekt által feltehetően előidézett jelentős hatások 5. cikk szerinti 
értékelésének ismertetése kiterjed a halmozott hatásokra is (IV. melléklet, lábjegyzet).

A projektekkel kapcsolatban készített környezeti hatástanulmányokból kitűnik, hogy az 
értékelési eljárás során a halmozott hatásokkal is foglalkoztak. Úgy tűnik, hogy a módszertani 
                                               
1 A Tanács 85/337/EGK irányelve (1985. június 27.) az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL L 175., 1985.7.5., 40. o.)
2 Az országhatárokon átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló egyezmény (Espoo, 
1991) – az „Espoo- (KHV) egyezmény”
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megközelítéssel és a beszerzett adatokból levonható következtetésekkel kapcsolatban eltérő 
szakértői vélemények állnak rendelkezésre.

Élőhelyvédelmi irányelv1

A Natura 2000 élőhelyek jelenléte miatt meg kell jegyezni, hogy a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK 
irányelv is alkalmazandó lehet. Az irányelv 6. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy 
figyelembe véve az adott természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket, megfelelő 
vizsgálatot kell folytatni minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely nem 
kapcsolódik közvetlenül, illetve nem nélkülözhetetlen a Natura 2000 élőhely kezeléséhez, de 
valószínűleg jelentős hatással lesz arra. A nemzeti illetékes hatóságok feladata a vonatkozó 
rendelkezések betartásának biztosítása.

A hulladékégetésről szóló irányelv2

Valamennyi hulladékégető és együttégető üzemnek meg kell felelnie a hulladékok égetéséről 
szóló 2000/76/EK irányelvnek. A követelmények közé tartozik az üzem működési engedélye, 
amely meghatározza a működési feltételeket, a kibocsátási határértékeket, az ellenőrzési, 
felügyeleti és jelentéstételi kötelezettségeket. E közösségi környezetvédelmi jogszabály 
jóvoltából a hulladékégetés az egyik legszigorúbban szabályozott és legellenőrzöttebb 
tevékenység. Az irányelv végrehajtásáért és alkalmazásáért, beleértve az üzemek megfelelő 
környezetvédelmi ellenőrzéseit is, a tagállamok felelnek.

IPPC-irányelv3

A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelv 
(a továbbiakban: IPPC-irányelv, a 96/61/EK irányelv kodifikált változata) I. melléklete 
felsorolja az ipari tevékenységek azon kategóriáit, amelyek az irányelv hatálya alá tartoznak.
Az irányelv kiterjed az olyan települési hulladékot égető művekre (háztartási hulladék és 
hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék) is, amelyek teljesítménye meghaladja a 3 
tonna/óra mennyiséget. A petíció benyújtói által közölt információk alapján a létesítmény az 
IPPC-irányelv hatálya alá tartozik.

Az IPPC-irányelv értelmében az irányelv hatálya alá tartozó létesítményeknek az elérhető 
legjobb technikákon alapuló kibocsátási határértékeket is tartalmazó engedélyeknek 
megfelelően kell működniük, amely érétkeket a kibocsátások és a környezet egészére 
gyakorolt hatás megelőzésére vagy – ahol az nem lehetséges – csökkentésére állapítanak meg.
Ezért az IPPC-irányelvnek megfelelően kibocsátott környezetvédelmi engedélynek ki kell 
terjednie a levegőbe, vízbe és talajba történő kibocsátások megelőzésére, illetve 
csökkentésére.

                                               
1 A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a 
vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.)
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/76/EK irányelve (2000. december 4.) a hulladékok 
égetéséről (HL L 332., 2000.12.28., 91. o.)
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/1/EK irányelve (2008. január 15.) a 
környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (HL L 24., 2008.1.29., 8. o.)
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A Bizottság több, az IPPC-irányelv hatálya alá tartozó tevékenységekkel foglalkozó BAT 
referenciadokumentumot (BREF-ek) is elfogadott, amelyeket az illetékes hatóságok kötelesek 
figyelembe venni az ilyen jellegű létesítményekre vonatkozóan az elérhető legjobb 
technikákon alapuló kibocsátási határértékek, valamint az azoknak megfelelő paraméterek 
vagy technikai intézkedések meghatározásakor. A hulladékégetésre vonatkozó BREF-et 2006-
ban fogadták el, és azt figyelembe kell venni az e petícióban említett létesítmény 
engedélyezése esetén.

Levegőminőségi irányelv1

A levegőminőségi irányelv keretében nem foglalkozik konkrét rendelkezés az egyes 
létesítmények tervezésével vagy működésével. Az illetékes hatóságok kötelesek biztosítani a 
levegőminőségi határértékek, így a PM10-re vonatkozó napi és éves határérték betartását. Az 
AT01-es levegőminőségi övezet magában foglalja a szóban forgó területet is, és a területen 
mért értékek meghaladják a PM10-re vonatkozó határértéket. Az osztrák hatóságok által a 
2008/50/EK irányelv 22. cikke szerinti értesítésben benyújtott részletesebb földrajzi adatok 
azt mutatják, hogy a határérték túllépése az övezet északi részére korlátozódik, amely nem 
tartozik a szóban forgó területhez. Következésképpen a levegőminőségi terv kizárja a szóban 
forgó területet, és nem áll rendelkezésre további információ az övezetben tervezett 
infrastruktúrafejlesztés PM10-zel kapcsolatban előre jelzett hatását illetően.

Az uralkodó szél arra enged következtetni, hogy az e létesítmény által előidézett szennyezés 
jelentős része Magyarország irányába halad tovább, amely már most is a PM10-re vonatkozó 
határértékek túllépésével küzd a szélirányba eső övezetekben. A környezeti hatásvizsgálat 
szerint azonban a koncentrációs szint növekedése elhanyagolható, és az is főként az osztrák 
oldalon, a létesítmény közvetlen közelében tapasztalható.

A 96/62/EK irányelv 8. cikke és a 2008/50/EK irányelv 25. cikke előírja, hogy a tagállamok 
működjenek együtt, illetve adott esetben dolgozzanak ki közös intézkedéseket a határérték-
túllépések megszüntetése érdekében, amennyiben arra a másik tagállamból származó jelentős 
szennyezés miatt kerül sor. Nincs ilyen együttműködési kötelezettség olyan kibocsátások 
tekintetében, amelyek csak a jövőben fognak keletkezni.

Engedélyezési eljárás/fellebbezések

2009. február 5-én a burgenlandi hatóság építési engedélyt adott ki a hulladékból energiát 
előállító égető műre. 485 polgár nyújtott be fellebbezést a burgenlandi kormány határozata 
ellen. 2009. április 17. óta az üggyel egy független környezetvédelmi testület foglalkozik, 
amely a Szövetségi Környezetvédelmi Minisztérium keretében jött létre.

Parlamenti kérdés

E petícióban tárgyalt esettel már a Bizottsághoz 2008 novemberében benyújtott egyik 
parlamenti kérdés is foglalkozott (P-5609/2008). Akkor a Bizottság azt válaszolta, hogy nem 
jutott olyan információ birtokába, amely szerint a szóban forgó létesítmény tervezett 
                                               
1 96/62/EK keretirányelv (HL L 196., 1996.11.21.), 1999/30/EK irányelv (HL L 163., 
1999.6.29.), 2008/50/EK irányelv (HL L 152., 2008.6.11.)
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működése bármilyen formában sértené a közösségi jogszabályokat. A Bizottság e kérdéssel 
kapcsolatos észrevételei lényegét tekintve továbbra is érvényesek, mivel a petíció nem 
szolgált olyan új információkkal, amely a közösségi jogszabályok megsértésére utalna.

Következtetések

A rendelkezésre bocsátott információk alapján a Bizottság nem tudta megállapítani a 
közösségi környezetvédelmi jogszabályok megsértését. Amennyiben a petíció benyújtói új és 
részletesebb információkkal, és az uniós jogszabályok vélt megsértésére vonatkozóan 
érdemleges bizonyítékkal tudnak szolgálni, ami lehetővé tenné a Bizottság számára e jogi 
kérdésnek a fent említett uniós jogszabályok vonatkozásában való megvizsgálását, akkor a 
Bizottság mérlegelné az ügy további kivizsgálást.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. október 8.

2010. június 11-i határozatában az osztrák környezetvédelmi hatóság lényegében 
megerősítette a burgenlandi regionális hatóságok által 2009 februárjában kiadott korábbi 
engedélyt, ugyanakkor több egyéb, kiegészítő feltételt is megállapított a helyszínen tett 
látogatás és olyan további szakértői vizsgálatok alapján, amelyek mindenekelőtt az alábbi 
területekkel foglalkoztak: hőkezelési eljárások és szagkibocsátás, hidrogeológia, 
természetvédelem/élővilág, mezőgazdaság és üdülés, meteorológia, éghajlat és a levegőbe 
irányuló kibocsátások. Az érdekelt feleknek arra is lehetőséget biztosítottak, hogy kifejtsék 
véleményüket. 

Körültekintően megvizsgálva magát a panaszt, az első fokon benyújtott panaszokat követően 
korábban elvégzett ismételt értékelés eredményeit és saját kiegészítő megállapításait, az 
említett hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a projekt jóváhagyásának jogi 
követelményei teljesülnek, amennyiben megfelelően betartják a projektre kiadott engedélyben 
előirányzott intézkedéseket, valamint a környezetvédelmi hatósághoz benyújtott panasz 
eredményeként bevezetett további új feltételeket és utasításokat. 

A határozatot nyilvánosan is közzétették, és lehetőséget biztosítottak annak behatóbb 
tanulmányozására egy nyolchetes időszakban (2010. augusztus 10-ig), helyi szinten és a 
környezetvédelmi hatóság hivatali szintjén egyaránt.  

Miután Szentgotthárd városa 2009 júniusában kapcsolatba lépett az UNECE/Aarhus 
titkárságával (ACCC/C/2009/39), Ausztria 2010 márciusában adott választ a titkárság 
kérdéseire. A Genfben megrendezett 2010. júniusi ülésén az Aarhusi Egyezmény betartásával 
foglalkozó bizottság (ACCC) – figyelembe véve az osztrák nyilatkozatot, valamint a 
nyilvános ülés keretében folytatott vitákat – végül úgy határozott, hogy „Magyarország 
közleménye nyilvánvalóan ésszerűtlen, mivel a közlő fél, aki az osztrák jogszabályok 
értelmében »szomszéd« státusszal rendelkezik, a korábbiakban már valamennyi észrevételét 
benyújtotta. A bizottság véleménye szerint a közlő fél nem tudta megindokolni, hogy miért 
nem állt módjában részt venni a környezeti döntéshozatali eljárás különböző szakaszaiban, 
illetve hogy a projekttel szembeni fontos kifogásait milyen tekintetben hagyták figyelmen 
kívül a szóban forgó eljárás során”. 
(Forrás: az Aarhusi Egyezmény betartásával foglalkozó bizottság 28. ülésszakáról szóló 
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jelentés (ECE/MP.PP/C.1/2010/4) – http://www.unece.org/env/pp/compliance/CC-
28/CC_28_Report_2Aug10AdvanceCopy.pdf)


