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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1885/2008, ingediend door Tibor Viniczay (Hongaarse 
nationaliteit), namens de gemeente Szentgotthárd, over de bouw van een 
afvalverbrandingsinstallatie in Lafnitztal, Oostenrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, de burgemeester van Szentgottard, beklaagt zich over de voorgenomen bouw van 
een afvalverbrandingsinstallatie op industrieterrein Heiligenkreuz te Lafnitztal, Oostenrijk. De 
geplande installatie heeft een verbrandingscapaciteit van 325 000 ton afval per jaar. Volgens 
indiener zal deze installatie schadelijke gevolgen hebben voor het toerisme en diverse Natura 
2000-gebieden en komt ze te dicht bij drie natuurparken te liggen (in Oostenrijk, Hongarije en 
Slovenië). Voorts is hij van oordeel dat de installatie tot een toename in het vrachtverkeer 
over de weg zal leiden door de aanvoer van het afval uit diverse landen. De uitstoot van de 
installatie zou nadelige gevolgen voor de gezondheid van omwonenden hebben. Derhalve 
verzoekt hij de Oostenrijkse regering zich nader te beraden op de bouw van de 
verbrandingsinstallatie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 april 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009

Indieners maken in principe bezwaar tegen de bouw van een afvalverwerkingsinstallatie 
(verbrandingsinstallatie) in Heiligenkreuz op grond van het feit dat dit in strijd zou zijn met de 
EG-wetgeving, in het bijzonder de habitatrichtlijn, de MEB-richtlijn (de richtlijn betreffende 
milieueffectbeoordeling), de richtlijn inzake de verbranding van afval en de IPPC-richtlijn. De 
afgelopen jaren hebben zowel Hongaren, Oostenrijkers als Slovenen geprotesteerd tegen de 
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situering van deze verbrandingsinstallatie met het oog op de levenskwaliteit, de natuurlijke 
omgeving en de toekomstige ontwikkelingsplannen (toerisme) voor de natuurlijke omgeving 
en de warmwaterbronnen.

De geplande en goedgekeurde installatie voor thermische afvalverbranding moet worden 
gebouwd aan de Oostenrijkse kant van het grensoverschrijdende industriegebied 
Heiligenkreuz/Szentgotthárd, dat in 1997 is gevestigd. Indieners beweren dat de aanleg ook 
door kan werken op drie nationaal beschermde gebieden, waarvan één in Oostenrijk 
(natuurpark Raab), een ander in Hongarije (nationaal park Őrség) en een derde in Slovenië 
(beschermd natuurgebied Goricko), evenals op Natura 2000-gebieden in Oostenrijk en 
Hongarije.

Bovendien spreken indieners hun bezorgdheid uit over de geplande capaciteit van de 
verbrandingsinstallatie (een capaciteit van 325 000 ton/jaar, afgezet tegen een afvalproductie 
in de provincie Burgenland van 35 000 ton/jaar), die zij als buitensporig beschouwen en die 
zou leiden tot ‘afvaltoerisme’ en een toename van het wegvervoer. Tot slot houden zij staande 
dat de cumulatieve effecten, voornamelijk met betrekking tot de hoeveelheid rook, niet 
voldoende in overweging zijn genomen en dat er geen rekening is gehouden met de publieke 
opinie, zoals deze tot uitdrukking kwam in een plaatselijk referendum in Szentgotthárd.

Op basis van voornoemde wetsinstrumenten heeft de Commissie het volgende commentaar op 
de bezwaren van indieners:

De MEB-richtlijn1

a) Overleg:
De publiek beschikbare informatie wijst erop dat er grensoverschrijdend overleg heeft 
plaatsgevonden overeenkomstig artikel 7 van de MEB-richtlijn en artikel 5 van het Verdrag 
van Espoo2, waardoor de respectieve nationale autoriteiten en tevens het desbetreffende 
publiek van de mogelijk getroffen grensoverschrijdende regio’s in Hongarije en Slovenië de 
mogelijkheid hebben gekregen hun mening te geven. De bevoegde autoriteiten zijn echter niet 
verplicht aan alle bezwaren gehoor te geven. Wel zijn ze verplicht deze te onderzoeken en aan 
het publiek de belangrijkste redenen en overwegingen bekend te maken met betrekking tot 
hun besluit om toestemming te geven aan het ontwikkelingsproject.

b) Cumulatieve effecten:

Voor projecten die worden onderworpen aan een milieueffectbeoordeling bepaalt de MEB-
richtlijn dat de beschrijving van de waarschijnlijk significante milieueffecten van het 
voorgestelde project, opgesteld overeenkomstig artikel 5, ook de cumulatieve effecten moet 
omvatten (bijlage III; voetnoot).

De voor het project uitgevoerde milieueffectstudies tonen aan dat tijdens het 

                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten (PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40).
2 Verdrag van Espoo inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband (Espoo, 1991) - het ‘Verdrag 
van Espoo’.
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beoordelingsproces rekening is gehouden met de cumulatieve effecten. Het lijkt erop dat er 
verschillen bestaan in de opvattingen van deskundigen over de methodische benaderingen en 
de conclusies die moeten worden getrokken uit de verkregen gegevens.

De habitatrichtlijn1

Met het oog op de aanwezigheid van Natura 2000-gebieden moet worden aangemerkt dat 
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna van toepassing kan zijn. Artikel 6, lid 3 van de 
richtlijn vereist dat voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor 
het beheer van een Natura 2000-gebied, maar dat significante gevolgen kan hebben voor zo’n 
gebied, een passende beoordeling wordt gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening 
houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Het is aan de bevoegde 
nationale autoriteiten om te zorgen dat de desbetreffende bepalingen worden nageleefd.

De afvalverbrandingsrichtlijn2

Alle verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties dienen te voldoen aan de bepalingen van 
Richtlijn 2000/76/EG betreffende de verbranding van afval. De vereisten betreffen onder meer 
een vergunning voor het beheer van de installatie waarin de exploitatievoorwaarden, 
emissiegrenswaarden en de verplichtingen inzake beheer, toezicht en verslaglegging zijn 
gespecificeerd. Deze communautaire milieuwetgeving maakt de afvalverbranding tot een van 
de strengst gereglementeerde en gecontroleerde bedrijfsactiviteiten. De uitvoering en de 
handhaving, met inbegrip van passende milieu-inspecties van de installaties, vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten.

De IPPC-richtlijn3

In bijlage I van Richtlijn 2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging (gecodificeerde versie van Richtlijn 96/61/EG, hierna: IPPC-richtlijn) wordt 
een lijst gegeven van de categorieën bedrijfsactiviteiten die binnen het toepassingsbereik van 
de richtlijn vallen. Hiertoe behoren ook installaties voor de verbranding van stedelijk afval 
(huishoudelijk afval, alsmede bedrijfs-, industrieel en institutioneel afval dat qua aard en 
samenstelling te vergelijken is met huishoudelijk afval), met een capaciteit van meer dan 3 ton 
per uur. Op basis van de door indiener verstrekte gegevens valt de installatie binnen het 
toepassingsbereik van de IPPC-richtlijn.

De IPPC-richtlijn vereist van installaties die binnen zijn toepassingsbereik vallen, dat deze 
opereren overeenkomstig de vergunningen, met inbegrip van emissiegrenswaarden op basis 
van beste beschikbare technieken (BBT), met het doel emissies en effecten op het milieu in 
zijn geheel te voorkomen, of wanneer dat niet mogelijk blijkt algemeen te beperken. Het 
voorkomen van emissies naar lucht, water en bodem dient daarom te worden opgenomen in 
de milieuvergunning die overeenkomstig de IPPC-richtlijn wordt verleend.
                                               
1 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7).
2 Richtlijn 2000/76/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2000 betreffende de verbranding 
van afval (PB L 332 van 28.12.2000, blz. 91).
3 Richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde 
preventie en bestrijding van verontreiniging (PB L 24 van 29.1.2008, blz.8).
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De Commissie heeft een aantal BBT-referentiedocumenten (BREF’s) aangenomen met de 
activiteiten die binnen het toepassingsbereik van de IPPC-richtlijn vallen en waarmee 
rekening moet worden gehouden door de bevoegde autoriteiten bij het vaststellen van de 
emissiegrenswaarden op basis van de beste beschikbare technieken, vergelijkbare parameters 
of technische maatregelen voor dergelijke installaties. In 2006 is een BREF inzake 
afvalverbranding aangenomen. Hiermee zal rekening moeten worden gehouden bij het 
verlenen van de in het verzoekschrift genoemde vergunning.

De richtlijnen betreffende luchtkwaliteit1

De richtlijnen betreffende luchtkwaliteit bevatten geen specifieke bepalingen met betrekking 
tot de planning of exploitatie van afzonderlijke installaties. De bevoegde autoriteiten zijn 
verplicht om te zorgen dat de grenswaarden voor luchtkwaliteit, zoals de dagelijkse en 
jaarlijkse grenswaarden voor PM10, worden nageleefd. Het desbetreffende gebied maakt deel 
uit van luchtkwaliteitzone AT01 en in deze zone wordt de grenswaarde voor PM10 
overschreden. Uit de meer gedetailleerde informatie die door de Oostenrijkse autoriteiten is 
verstrekt in de kennisgeving onder artikel 22 van Richtlijn 2008/50/EG blijkt dat de 
overschrijding beperkt blijft tot het noordelijke gedeelte van de zone en dat het hierbij niet om 
het desbetreffende gebied gaat. Bijgevolg valt het desbetreffende gebied niet onder het 
kwaliteitsplan en is er geen nadere informatie beschikbaar ten aanzien van het verwachte 
PM10-effect van de geplande infrastructuurontwikkeling in de zone.

Uitgaande van de gangbare windrichting zou een aanzienlijk deel van de vervuiling die 
afkomstig is van deze installatie, in de richting van Hongarije moeten bewegen, terwijl dat 
land reeds te kampen heeft met overschrijdingen van de grenswaarden voor PM10 in de zones 
waar de windrichting naartoe gekeerd is. Uit een milieueffectbeoordeling blijkt echter dat de 
toename van de concentratieniveaus marginaal is en dat dit zich in principe enkel voordoet in 
de directe omgeving van de installatie aan Oostenrijkse kant.

Artikel 8 van Richtlijn 96/62/EG en artikel 25 van Richtlijn 2008/50/EG vereisen van de 
betrokken lidstaten dat zij samenwerken en, indien passend, gezamenlijke activiteiten 
ontplooien, teneinde zulke overschrijdingen op te heffen wanneer die zich voordoen als 
gevolg van aanzienlijke vervuiling afkomstig uit een andere lidstaat. Er bestaat echter geen 
plicht om samen te werken ten aanzien van emissies die enkel in de toekomst zullen 
plaatsvinden.

Vergunningsproces/bezwaar

Op 5 februari 2009 hebben de autoriteiten van Burgenland een bouwvergunning afgegeven 
voor de installatie voor thermische afvalverbranding. 485 burgers hebben bezwaar aan laten 
tekenen tegen de beslissing van de regering van Burgenland. Sinds 17 april 2009 is de zaak 
aanhangig bij de onafhankelijke milieucommissie, die is opgericht onder het federale 
ministerie van Milieu.

                                               
1 Kaderrichtlijn 96/62/EG, PB L 296 van 21.11.1996; Richtlijn 1999/30/EG, PB L 163 van 29.6.1999; Richtlijn 
2008/50/EG, PB L 152 van 11.6.2008.
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Parlementaire vraag

De zaak die in het huidige verzoekschrift aan de orde wordt gesteld, is reeds in november 
2008 onderwerp geweest van een parlementaire vraag aan de Commissie (P-5609/2008). Bij 
die gelegenheid heeft de Commissie geantwoord dat zij zich op basis van de beschikbare 
informatie niet bewust was van schendingen van het Gemeenschapsrecht als gevolg van de 
beoogde werking van de desbetreffende installatie. Het antwoord van de Commissie op die 
vraag blijft in principe van kracht, aangezien dit verzoekschrift geen nieuwe informatie biedt 
die zou kunnen wijzen op een schending van het Gemeenschapsrecht.

Conclusies

Op basis van de ingediende informatie kan de Commissie geen schending van de 
communautaire milieuwetgeving constateren. Mochten indieners met nieuwe, meer 
gedetailleerde informatie en met wezenlijke bewijzen van de vermeende niet-naleving van de 
EU-wetgeving komen, waardoor de Commissie de gerechtelijke problemen met betrekking tot 
voornoemde EU-richtlijnen kan beoordelen, zal de Commissie overwegen de zaak nader te 
onderzoeken.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 8 oktober 2010

De Oostenrijkse Umweltsenat (milieukamer) heeft in een besluit van 11 juni 2010 een eerdere 
vergunning voor het project, uitgegeven door de regionale autoriteiten van Burgenland in 
februari 2009, in principe bevestigd. Hieraan is echter naar aanleiding van een bezoek aan de 
locatie en aanvullend onderzoek door deskundigen, een reeks extra en aanvullende 
voorwaarden verbonden, met name op het gebied van thermische behandelingsprocedures, 
stankoverlast, hydrologie, natuurbehoud/biologie, landbouw en recreatie, meteorologie, 
klimaat en uitstoot in de atmosfeer. Belanghebbende partijen hebben hierbij de gelegenheid 
gekregen om hun standpunten te uiten.

Na bestudering van de klacht, bestudering van de uitkomsten van een eerdere herbeoordeling 
die is uitgevoerd na klachten in eerste aanleg en bestudering van de eigen complementaire 
bevindingen heeft de Oostenrijkse milieukamer geoordeeld dat was voldaan aan de juridische 
vereisten voor het verlenen van een vergunning voor het project, op voorwaarde dat de 
maatregelen die zijn voorzien in de vergunningsvoorwaarden, alsmede de nieuwe aanvullende 
voorwaarden en instructies die zijn toegevoegd als gevolg van het ingestelde beroep, naar 
behoren worden nageleefd. 

Dit besluit is openbaar gemaakt en is gedurende een periode van acht weken ter inzage 
beschikbaar geweest (tot 10 augustus 2010) op zowel gemeentelijk niveau alsook op het 
bureau van de milieukamer. 

Volgend op het melding van de gemeente Szentgotthard van juni 2009 aan het
VN/ECE/Aarhus-secretariaat (ACCC/C/2009/39) heeft Oostenrijk in maart 2010 antwoorden 
verstrekt op de vragen van het secretariaat.  Tijdens de vergadering in juni 2010 in Geneve 
heeft het Aarhus Convention Compliance Committee, gezien zowel de verklaring van 
Oostenrijk als gezien de discussies tijdens het open gedeelte van de vergadering, na het 
besloten deel van de vergadering te kennen gegeven dat "de aangifte van Hongarije manifest 
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onredelijk was omdat melder, in casu Hongarije, voor de Oostenrijkse wet de status van 
“buurland” geniet en in die hoedanigheid in een eerder stadium in de gelegenheid was alle 
bezwaren naar voren te brengen. Naar het oordeel van de commissie is melder er niet in 
geslaagd duidelijk te maken dat zij geen deel had aan de verschillende stadia van de 
milieubesluitvormingsprocedure of in hoeverre tijdens de procedure met belangrijke bezwaren 
tegen het project geen rekening is gehouden". 
(Bron: rapport van de achtentwintigste bijeenkomst van het Compliance Committee/ Rapport 
(ECE/MP.PP/C.1/2010/4) -http://www.unece.org/env/pp/compliance/CC-
28/CC_28_Report_2Aug10AdvanceCopy.pdf)


