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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1885/2008, którą złożył Viniczay Tibor (Węgry) w imieniu władz 
miejskich Szentgotthard, w sprawie lokalizacji spalarni  odpadów 
w Lafnitztal w Austrii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, burmistrz miasta Szentgotthard, wyraża obawy dotyczące planów 
lokalizacji spalarni odpadów w kompleksie przemysłowym Heiligenkreuz w Lafnitztal 
w Austrii, która będzie w ciągu roku w stanie spalić ilość odpadów równą 325 000 ton. 
Wskazuje on, że przedmiotowa spalarnia, która ma zostać zlokalizowana w sąsiedztwie trzech 
rezerwatów przyrody (w Austrii, na Węgrzech i w Słowenii), będzie miała poważne 
konsekwencje dla sektora turystycznego i negatywnie wpłynie na obszary wchodzące w skład 
sieci Natura 2000, jak również doprowadzi do zwiększenia natężenia ruchu samochodów 
ciężarowych transportujących odpady do spalarni z różnych rejonów, oraz że pochodzące 
z niej emisje będą miały negatywny wpływ na zdrowie lokalnych mieszkańców. W związku 
z tym składający petycję apeluje do austriackiego rządu o ponowne rozważenie budowy 
planowanej spalarni.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 kwietnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Składający petycję zasadniczo sprzeciwia się budowie spalarni odpadów w Heiligenkreuz, 
stwierdzając, że narusza ona prawodawstwo WE, a zwłaszcza dyrektywę siedliskową, 
dyrektywę OOŚ (w sprawie oceny oddziaływania na środowisko), dyrektywę w sprawie 
spalania odpadów oraz dyrektywę IPPC. W ciągu ostatnich lat Węgrzy, Austriacy i Słoweńcy 
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mieszkający w przedmiotowym regionie protestowali przeciwko lokalizacji rzeczonej spalarni 
odpadów, uznając ją za zagrożenie dla jakości życia, zdrowia, środowiska naturalnego oraz 
przyszłych perspektyw rozwoju (turystyki) opierającego się na walorach środowiska 
naturalnego oraz zasobach termalnych.

Planowana i zatwierdzona spalarnia odpadów ma zostać zbudowana po austriackiej stronie 
transgranicznego parku przemysłowego Heiligenkreuz/Szentgotthárd stworzonego w 1997 r. 
Składający petycję twierdzi, że działanie to może również mieć wpływ na trzy obszary 
chronione na szczeblu krajowym: jeden w Austrii (park przyrodniczy Raab), drugi 
na Węgrzech (park narodowy Őrség) i trzeci w Słowenii (obszar ochrony przyrody Goricko), 
jak również na obszary sieci Natura 2000 zarówno w Austrii, jak i na Węgrzech. 

Ponadto składający petycję wyraża obawy związane z planowaną wydajnością przedmiotowej 
spalarni (wydajność 325 000 ton rocznie w porównaniu z 35 000 ton odpadów wytwarzanych 
w prowincji Burgenland rocznie), którą uważa za zbyt dużą i która doprowadziłaby do tzw. 
„turystyki odpadowej” oraz dodatkowego wpływu związanego z transportem. Wreszcie, 
składający petycję twierdzi, że skutki kumulatywne, głównie związane z ilością dymu, nie 
zostały wystarczająco uwzględnione oraz że nie uwzględniono opinii społeczeństwa, 
wyrażonej w lokalnym referendum w Szentgotthárd. 

Uwagi Komisji dotyczące zastrzeżeń składającego petycję, oparte na instrumentach prawnych 
wymienionych powyżej, są następujące:

Dyrektywa OOŚ1

a) Konsultacje:
Zgodnie z ogólnie dostępnymi informacjami transgraniczne konsultacje zostały 
przeprowadzone zgodnie z art. 7 dyrektywy OOŚ i art. 5 konwencji z Espoo2, umożliwiając 
wyrażenie opinii właściwym władzom krajowym, a także zainteresowanej społeczności 
zamieszkującej rzekomo narażone regiony transgraniczne na Węgrzech i w Słowenii. 
Pomimo, że właściwe władze nie są zobowiązane do zaakceptowania wszystkich 
otrzymanych uwag, muszą one te uwagi przeanalizować i poinformować społeczeństwo 
o uzasadnieniu i przyczynach, na których oparta jest decyzja o udzieleniu pozwolenia 
na inwestycję.

b) Skutki kumulatywne:

W przypadku przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania na środowisko dyrektywa 
OOŚ stanowi, że opis dotyczący oceny możliwych znaczących skutków środowiskowych 
danego przedsięwzięcia, przeprowadzonej zgodnie z art. 5 tej dyrektywy, powinien 
obejmować również skutki kumulatywne (załącznik IV, przypis); 

Badania dotyczące oddziaływania na środowisko przeprowadzone w odniesieniu 

                                               
1 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40).
2 Konwencja z Espoo o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (Espoo, 1991 r.), 
zwana „konwencją z Espoo”.
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do przedmiotowego przedsięwzięcia wskazują na to, że podczas procesu oceny uwzględniono 
skutki kumulatywne. Zdaje się, że istnieją różne poglądy ekspertów dotyczące podejść 
metodologicznych, a także wniosków, jakie możne wyciągnąć z uzyskanych danych. 

Dyrektywa siedliskowa1

Biorąc pod uwagę istnienie obszarów sieci Natura 2000, należy zauważyć, że zastosowanie 
może mieć dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Zgodnie z art. 6 ust. 3 tej dyrektywy wymaga się, 
aby każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne 
do zagospodarowania obszaru sieci Natura 2000, ale które może na nie w istotny sposób 
oddziaływać, podlegało odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego obszaru z punktu 
widzenia założeń jego ochrony. Do obowiązków właściwych władz krajowych należy 
dopilnowanie, aby te odnośne przepisy były przestrzegane. 

Dyrektywy w sprawie spalania odpadów2

Wszystkie spalarnie odpadów i współspalarnie muszą być zgodne z wymogami określonymi 
w dyrektywie 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów. Wymogi te obejmują pozwolenie na 
eksploatację danej spalarni, w którym określono warunki eksploatacji, dopuszczalne wielkości 
emisji, a także wymogi dotyczące kontroli, monitorowania i sprawozdawczości. W ramach 
wspólnotowego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska naturalnego spalanie odpadów 
jest jednym z najbardziej rygorystycznie uregulowanych i kontrolowanych rodzajów 
działalności przemysłowej. Wdrażanie i egzekwowanie tego prawodawstwa, w tym 
przeprowadzania odpowiednich inspekcji środowiskowych danych instalacji, wchodzi w zakres 
odpowiedzialności państw członkowskich.

Dyrektywa IPPC3

W załączniku I do dyrektywy 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli (zwanej dalej: dyrektywą IPPC, wersja ujednolicona 
dyrektywy 96/61/WE) znajduje się wykaz kategorii działalności przemysłowych 
wchodzących w zakres przedmiotowej dyrektywy. Obejmuje on instalacje do spalania 
odpadów komunalnych (odpady z gospodarstw domowych i podobne odpady z działalności 
handlowo-usługowej i odpady przemysłowe i instytucjonalne), o wydajności przekraczającej 
3 tony na godzinę. Na podstawie informacji przekazanych przez składającego petycję 
przedmiotowa instalacja wchodziłaby w zakres dyrektywy IPPC.

Na mocy dyrektywy IPPC instalacje wchodzące w jej zakres muszą działać zgodnie 
z pozwoleniami, w tym z granicznymi wielkościami emisji opracowanymi na podstawie 
najlepszych dostępnych techniki (BAT), mającymi na celu zapobieganie powstawaniu, 
a jeżeli nie jest to możliwe, ogólne ograniczenie emisji i oddziaływania na środowisko jako 
całość. Zapobieganie lub ograniczanie emisji do powietrza, wód i gleby powinno zatem 
                                               
1 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).
2 Dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania 
odpadów (Dz.U. L 332 z 28.12.2000, s. 91).
3 Dyrektywa 2008/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8).
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zostać określone w pozwoleniach środowiskowych wydawanych zgodnie z dyrektywą IPPC.

Komisja przyjęła szereg dokumentów referencyjnych BAT (BREF) dotyczących działań 
wchodzących w zakres dyrektywy IPPC, które właściwe władze muszą uwzględnić przy 
określaniu granicznych wielkości emisji opartych na najlepszych dostępnych technikach, 
równoważnych parametrów lub środków technicznych dla tego rodzaju instalacji. Dokument 
referencyjny BAT w sprawie spalania odpadów został przyjęty w 2006 r. i będzie musiał 
zostać uwzględniony przy udzielaniu pozwolenia na budowę instalacji, o której mowa 
w przedmiotowej petycji.

Dyrektywy w sprawie jakości powietrza1

W dyrektywach w sprawie jakości powietrza nie określono żadnych konkretnych przepisów 
dotyczących planowania ani eksploatacji poszczególnych instalacji. Właściwe władze mają 
obowiązek dopilnować, aby przestrzegano dopuszczalnych wartości w otaczającym 
powietrzu, takich jak dzienna i roczna dopuszczalna wartość dla pyłu PM10. Strefa jakości 
powietrza AT01 obejmuje przedmiotowy obszar. Dopuszczalna wartość dla pyłu PM10 jest 
w tej strefie przekroczona. Jednakże bardziej szczegółowe informacje przestrzenne 
przekazane przez austriackie władze w powiadomieniu zgodnie z art. 22 dyrektywy 
2008/50/WE pokazują, że dopuszczalne wartości przekroczono wyłącznie w północnej części 
tej strefy i że nie dotyczy to przedmiotowego obszaru. W związku z tym plan dotyczący 
jakości powietrza nie obejmuje przedmiotowego obszaru. Brak jest również dodatkowych 
informacji dotyczących przewidywanego wpływu planowanej inwestycji infrastrukturalnej 
na zwiększenie poziomu stężenia pyłu PM10 w danej strefie. 

Wiatry dominujące na tym obszarze wskazują na to, że znaczna część zanieczyszczenia 
generowanego przez tę instalację będzie przenoszona na terytorium Węgier, które i tak już 
zmagają się z przekroczonymi dopuszczalnymi wartościami dla pyłu PM10 w strefach 
położonych zgodnie z kierunkiem wiatru. Jednak w ocenie oddziaływania na środowisko 
wykazano, że zwiększenia poziomów stężeń są nieznaczne i że pojawiają się one głównie 
w niedalekiej odległości od danej instalacji po stronie austriackiej. 

Zgodnie z art. 8 dyrektywy 96/62/WE i art. 25 dyrektywy 2008/50/WE państwa członkowskie 
są zobowiązane do współpracy i, w stosownych przypadkach, do określenia wspólnych 
działań w celu redukcji przekroczeń, w przypadku gdy przekroczenia te są skutkiem 
znacznego zanieczyszczenia powstałego w innym państwie członkowskim. Nie ma takiego 
obowiązku nakazującego współpracę w odniesieniu do emisji, które będą miały miejsce 
w przyszłości.

Wydawanie pozwoleń/odwołania

W dniu 5 lutego 2009 r. władze Burgenland wydały pozwolenie na budowę przedmiotowej 
spalarni odpadów. Odwołanie od decyzji władz Burgenland złożyło 485 obywateli. Od dnia 
17 kwietnia 2009 r. sprawa ta jest rozpatrywana przed niezależnym senatem ds. ochrony 
środowiska naturalnego, ustanowionym przez Federalne Ministerstwo Środowiska. 

                                               
1 Ramowa dyrektywa 96/62/WE, Dz.U. L 296 z 21.11.96; dyrektywa 1999/30/WE, Dz.U. L 163 z 29.6.1999;
dyrektywa 2008/50/WE, Dz.U. L 152 z 11.6.2008.
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Interpelacja parlamentarna

Sprawa poruszona w przedmiotowej petycji była już tematem interpelacji parlamentarnej 
skierowanej do Komisji w listopadzie 2008 r. (P-5609/2008). Wtedy Komisja odpowiedziała, 
że na podstawie dostępnych informacji nie jest świadoma żadnych naruszeń prawodawstwa 
wspólnotowego, będących rezultatem planowanej eksploatacji przedmiotowej instalacji. 
Uwagi Komisji w tej sprawie zasadniczo nie uległy zmianie, ponieważ w petycji nie 
przekazano żadnych nowych informacji wskazujących na naruszenie prawodawstwa 
wspólnotowego. 

Wnioski

Na podstawie przekazanych informacji Komisja nie jest w stanie określić żadnego naruszenia 
prawodawstwa Wspólnoty w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Jeżeli składający 
petycję przekaże nowe szczegółowe informacje oraz solidne dowody rzekomego braku 
zgodności z prawem UE, umożliwiające Komisji ocenę kwestii prawnych związanych 
z wyżej wspomnianymi dyrektywami UE, rozważy ona przeprowadzenie dalszego 
postępowania w tej sprawie.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 8 października 2010 r.

Decyzją z dnia 11 czerwca 2010 r. austriacki senat ds. środowiska zasadniczo potwierdził 
wcześniejsze pozwolenie na inwestycję udzielone przez władze Burgenland w lutym 2009 r., 
jednak pod warunkiem spełnienia kilku dodatkowych i uzupełniających wymogów ustalonych 
po odbyciu wizyty rozpoznawczej na miejscu inwestycji i na podstawie dodatkowych badań 
eksperckich, w szczególności w zakresie procedur obróbki termicznej, wydzielania 
nieprzyjemnego zapachu, hydrogeologii, ochrony przyrody/biologii, rolnictwa i rekreacji, 
meteorologii, klimatu i emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zainteresowane strony miały 
zapewnioną możliwość wyrażenia własnego zdania.

Po należytym rozpatrzeniu skargi oraz wyników wcześniejszej ponownej oceny 
przeprowadzonej po wniesieniu skarg do organów apelacyjnych pierwszej instancji, a także 
na podstawie własnych dodatkowych ustaleń senat ustalił, że wymogi prawne konieczne do 
wydania pozwolenia na przedsięwzięcie zostały spełnione pod warunkiem, że środki 
przewidziane w pozwoleniu na przedsięwzięcie, a także nowe dodatkowe wymogi i zalecenia 
wprowadzone w wyniku odwołania wniesionego do senatu ds. środowiska będą należycie 
przestrzegane. 

Decyzja została podana do publicznej wiadomości i udostępniona w celu przeanalizowania 
przez okres ośmiu tygodni (do dnia 10 sierpnia 2010 r.) zarówno na szczeblu lokalnym, jak 
i w biurze senatu ds. środowiska. 

W następstwie komunikatu gminy Szentgotthard z czerwca 2009 r. skierowanego do EKG 
ONZ/Sekretariatu Konwencji w Aarhus (ACCC/C/2009/39) Austria udzieliła odpowiedzi na 
zapytania sekretariatu w marcu 2010 r. Uwzględniając oświadczenie austriackie oraz dyskusje 
przeprowadzone podczas posiedzenia jawnego, podczas posiedzenia Komitetu ds. 
przestrzegania Konwencji z Aarhus, które odbyło się w Genewie w czerwcu 2010 r., 
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ostatecznie stwierdzono, że „komunikat Węgier był wyraźnie nieuzasadniony, ponieważ
podmiot wydający komunikat, któremu został nadany status »sąsiada« zgodnie 
z ustawodawstwem austriackim, przedłożył wszystkie swoje uwagi. Według komitetu, 
podmiot wydający komunikat nie wykazał, że nie był w stanie uczestniczyć w różnych 
etapach procedury podejmowania decyzji dotyczących środowiska ani nie wykazał, w jakim 
zakresie jego istotne zastrzeżenia co do przedsięwzięcia nie zostały wzięte pod uwagę 
podczas tej procedury”. 
(Źródło: sprawozdanie z 28. posiedzenia Komitetu ds. przestrzegania Konwencji z Aarhus 
(ECE/MP.PP/C.1/2010/4) – http://www.unece.org/env/pp/compliance/CC-
28/CC_28_Report_2Aug10AdvanceCopy.pdf)


