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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1885/2008, adresată de Viniczay Tibor, de cetățenie ungară, în 
numele autorităților municipale din Szentgotthard, privind amplasarea unei 
instalații de incinerare a deșeurilor în Lafnitztal, Austria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, primarul localității Szentgotthard, își exprimă îngrijorarea față de planurile de 
amplasare a unei instalații de incinerare a deșeurilor în complexul industrial Heiligenkreuz din 
Latnitztal, Austria, care va avea o capacitate anuală de incinerare de 325 000 de tone de 
deșeuri. Acesta indică faptul că instalația în cauză, care va fi situată în apropierea a trei 
rezervații naturale (în Austria, Ungaria și Slovenia), va avea implicații grave asupra industriei 
turismului, va afecta zonele Natura 2000 și va duce la creșterea volumului traficului greu care 
transportă deșeuri către instalație din diverse localități, iar emisiile provenite de la instalație 
vor avea un efect negativ asupra sănătății locuitorilor din zonă. Prin urmare, petiționarul 
solicită guvernului austriac să reconsidere planul de amplasare a instalației de incinerare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 aprilie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Petiționarii obiectează, în esență, față de construirea unei unități de eliminare a deșeurilor 
(incinerator) în Heiligenkreuz, pe motiv că aceasta ar încălca legislația comunitară, în special 
Directiva Habitate, Directiva EIA (evaluarea impactului asupra mediului), Directiva privind 
incinerarea deșeurilor și Directiva PCIP. Cetățenii ungari, austrieci și slovaci din regiune au 
protestat în ultimii ani față de amplasarea incineratorului în cauză pe motiv că ar constitui o 
amenințare la adresa calității vieții, a sănătății, a mediului natural și a perspectivelor de 
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dezvoltare (turism) fondate pe mediul înconjurător și resursele termale.

Instalația proiectată și aprobată de transformare a deșeurilor în energie ar urma să fie 
construită de partea austriacă a parcului industrial transfrontalier Heiligenkreuz/Szentgotthárd 
creat în 1997. Petiționarii susțin că funcționarea acesteia ar putea afecta trei zone protejate la 
nivel național, una situată în Austria (Parcul natural Raab), alta în Ungaria (Parcul național 
Őrség) și o a treia în Slovenia (Zona naturală protejată Goricko), precum și o serie de situri 
Natura 2000 situate în Austria și Ungaria. 

De asemenea, petiționarii își exprimă îngrijorarea cu privire la capacitatea prevăzută a 
incineratorului (o capacitate de 325 000 de tone anual, comparativ cu o capacitate de 35 000 
de tone anual în provincia Burgenland), pe care o consideră excesivă și care ar duce la un 
„turism al deșeurilor” și la un impact semnificativ asupra transportului în zonă. În sfârșit, 
aceștia susțin că efectele cumulative, în special cantitatea de fum rezultată, nu au fost evaluate 
îndeajuns și că opinia cetățenilor din Szentgotthárd, exprimată printr-un referendum, nu a fost 
luată în considerare. 

Observațiile Comisiei privind obiecțiile petiționarilor formulate în baza instrumentelor legale 
menționate în continuare sunt:

Directiva EIA1

a) Consultări:

Informațiile disponibile în mod public sugerează că consultările transfrontaliere s-au derulat 
în conformitate cu articolul 7 din Directiva EIA și cu articolul 5 din Convenția de la Espoo2, 
ceea ce a permis autorităților naționale competente și publicului interesat din regiunile 
transfrontaliere vizate din Ungaria și Slovenia să își exprime opiniile. Totuși, autoritățile 
competente nu au obligația de a accepta toate observațiile primite, dar sunt obligate să le 
examineze și să prezinte publicului principalele motive și considerații pe care se bazează 
decizia de acordare a autorizației.

b) Efectele cumulative:

În cazul proiectelor care fac obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului, Directiva 
EIA stipulează că descrierea evaluării posibilelor efecte negative ale unui proiect, în 
conformitate cu articolul 5, trebuie să includă și efectele cumulative (anexa IV, nota de 
subsol).

Studiile de impact asupra mediului efectuate în cadrul proiectului indică faptul că, pe durata 
procesului de evaluare, s-au avut în vedere efectele cumulative. Se pare că există diverse 
opinii ale experților în ceea ce privește abordările metodologice și concluziile rezultate din 
datele obținute. 

                                               
1 Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului (JO L 175, 5.7.1985, p. 40).
2 Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Espoo, 1991) – Convenția 
Espoo (EIA).
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Directiva Habitate1

Având în vedere faptul că în zonă există și situri Natura 2000, trebuie menționat că ar putea fi 
aplicabile dispozițiile Directivei 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor 
naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică. Articolul 6 alineatul (3) din directivă 
stipulează că orice plan sau proiect care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru 
gestionarea sitului Natura 2000, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, trebuie 
supus unei evaluări corespunzătoare a efectelor potențiale asupra sitului, în funcție de 
obiectivele de conservare ale acestuia din urmă. Este de competența autorităților naționale să 
se asigure că se respectă dispozițiile relevante. 

Directiva privind incinerarea deșeurilor2

Toate instalațiile de incinerare și coincinerare trebuie să respecte dispozițiile Directivei 
2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor. Cerințele includ un aviz pentru funcționarea 
instalației care să specifice condițiile de funcționare, valorile-limită ale emisiilor și obligațiile de 
control, monitorizare și raportare. Această legislație comunitară privind mediul face ca 
incinerarea deșeurilor să fie una dintre activitățile industriale cele mai strict reglementate și 
controlate. Aplicarea și asigurarea aplicării acesteia, inclusiv inspecțiile de mediu aferente 
instalațiilor, țin de responsabilitatea statelor membre.

Directiva PCIP3

Anexa I la Directiva 2008/1/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării (denumită 
în continuare Directiva PCIP, versiunea codificată a Directivei 96/61/CE) prezintă categoriile 
de activități industriale care intră sub incidența directivei. Acestea includ instalațiile pentru 
incinerarea deșeurilor urbane (deșeuri menajere, precum și deșeuri similare provenind din 
activități comerciale, industriale și instituționale), cu o capacitate de peste 3 tone pe oră. Pe 
baza informațiilor furnizate de petiționar, instalația în cauză ar intra sub incidența Directivei 
PCIP.

Directiva PCIP prevede că instalațiile care intră sub incidența acesteia trebuie să funcționeze 
în temeiul autorizațiilor aferente, inclusiv respectând valorile-limită ale emisiilor pe baza 
celor mai bune tehnici disponibile (BAT), menite să prevină și, acolo unde nu este posibil, să 
reducă în general emisiile și impactul asupra mediului în ansamblu. Prin urmare, prevenirea 
sau reducerea emisiilor în aer, apă și sol ar trebui să figureze în autorizațiile de mediu emise 
în temeiul Directivei PCIP.

Comisia a adoptat o serie de documente de referință BAT (denumite BREF) pentru activitățile 
care intră sub incidența Directivei PCIP, care trebuie avute în vedere de către autoritățile 
competente în momentul stabilirii valorilor-limită ale emisiilor pe baza BAT, a parametrilor 

                                               
1 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).
2 Directiva 2000/76/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 2000 privind incinerarea 
deșeurilor (JO L 332, 28.12.2000, p. 91).
3 Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea și 
controlul integrat al poluării (JO L 24, 29.1.2008, p. 81).
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echivalenți sau a măsurilor tehnice pentru astfel de instalații. Un document BREF privind 
incinerarea deșeurilor a fost adoptat în 2006 și trebuie avut în vedere pentru autorizarea 
instalației care face obiectul prezentei petiții.

Directivele privind calitatea aerului1

În cadrul directivelor privind calitatea aerului nu există dispoziții specifice referitoare la 
planificarea sau funcționarea instalațiilor individuale. Autoritățile competente sunt obligate să 
asigure conformitatea cu valorile-limită ale calității aerului, cum ar fi valoarea-limită zilnică 
sau anuală de PM10. Zona de calitate a aerului AT01 include zona în cauză și înregistrează 
depășiri ale valorii-limită de PM10. Totuși, informațiile teritoriale detaliate furnizate de 
autoritățile austriece în notificarea transmisă în temeiul articolului 22 din Directiva 
2008/50/CE indică faptul că aceste depășiri se limitează la partea nordică a zonei și nu includ 
zona în cauză. Prin urmare, planul privind calitatea aerului nu se referă și la zona respectivă și 
nu există alte informații referitoare la posibilele efecte în materie de PM10 ale acestei 
infrastructuri în zonă. 

Direcția predominantă a curenților de aer indică faptul că o mare parte a poluării generate de 
această instalație ar fi transportată înspre Ungaria, care se confruntă deja cu depășiri ale 
valorilor-limită de PM10 în zonele expuse. O evaluare a impactului asupra mediului indică, 
totuși, faptul că creșterea concentrației este marginală și că are loc, în principal, în imediata 
vecinătate a instalației, de partea austriacă a frontierei. 

Articolul 8 din Directiva 96/62/CE și articolul 25 din Directiva 2008/50/CE prevăd că statele 
membre trebuie să coopereze și, dacă este cazul, să inițieze acțiuni comune pentru a limita 
depășirile valorilor-limită cauzate de poluarea provenită din alt stat membru. Nu se prevede 
nicio obligație de a coopera în ceea ce privește emisiile care vor apărea în viitor.

Procesul de autorizare/recursul

La 5 februarie 2009, autoritatea din Burgenland a emis o autorizație pentru instalația de 
incinerare a deșeurilor. 485 de cetățeni au făcut recurs împotriva deciziei autorităților locale 
din Burgenland. De la 17 aprilie 2009, cazul este pe rol la Senatul Mediului, creat în cadrul 
Ministerului Federal al Mediului. 

Interpelare parlamentară

Cazul la care se face referire în prezenta petiție a făcut deja obiectul unei interpelări 
parlamentare adresate Comisiei în noiembrie 2008 (P-5609/2008). La acea dată, răspunsul 
Comisiei a fost că, pe baza informațiilor disponibile, nu se constată încălcări ale legislației 
comunitare în ceea ce privește funcționarea planificată a instalației în cauză. Observațiile 
Comisiei cu privire la acea întrebare rămân practic valide, din moment ce petiția nu oferă 
informații noi care să ateste o încălcare a legislației comunitare. 

Concluzii

                                               
1 Directiva-cadru 96/62/CE, JO L 296, 21.11.1996, Directiva 1999/30/CE, JO L 163, 29.6.1999, Directiva 
2008/50/CE, JO L 152, 11.6.2008.
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Pe baza informațiilor furnizate, Comisia nu poate identifica o încălcare a legislației 
comunitare privind mediul. În cazul în care petiționarii vor oferi informații noi și detaliate, 
precum și dovezi substanțiale care să ateste că nu s-a respectat legislația comunitară și care să 
permită Comisiei să evalueze chestiunile de natură juridică legate de directivele comunitare 
amintite, aceasta va lua în calcul continuarea investigațiilor în acest caz.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 8 octombrie 2010

În decizia sa din 11 iunie 2010, Senatul austriac al Mediului a confirmat, în esență, autorizația 
anterioară eliberată de autoritățile regionale din Burgenland în februarie 2009, totuși, cu o 
serie de condiții adiționale și complementare pe baza unei vizite la fața locului și a unor 
expertize suplimentare realizate în special în domenii precum procedurile de tratare termică și 
emisia de mirosuri, hidrogeologia, biologia/protecția naturii, agricultura și recrearea, 
meteorologia, clima și emisiile atmosferice. Părțile interesate au avut, de asemenea, ocazia de 
a-și exprima opiniile.

Examinând în mod corespunzător plângerea, dar și rezultatele reevaluării anterioare 
întreprinse după depunerea plângerilor la nivelul recursului în primă instanță și concluziile 
propriilor sale constatări complementare, Senatul a observat că cerințele legale pentru 
aprobarea proiectului au fost îndeplinite, cu condiția respectării măsurilor prevăzute în decizia 
de aprobare a proiectului, precum și a noilor condiții și instrucțiuni adiționale introduse ca 
urmare a recursului formulat la Senatul Mediului.

Decizia a fost făcută publică și a fost disponibilă în vederea examinării pentru o perioadă de 
opt săptămâni (până la 10 august 2010) atât la nivel local, cât și în cadrul biroului Senatului 
Mediului. 

Ca urmare a comunicării emise de municipalitatea din Szentgotthard în iunie 2009 și adresate 
Secretariatului UNECE/Aarhus (ACCC/C/2009/39), în martie 2010, Austria a oferit un 
răspuns la întrebările secretariatului. În reuniunea sa din iunie 2010 de la Geneva, Comitetul 
pentru controlul conformității cu Convenția de la Aarhus, având în vedere declarația Austriei 
precum și discuțiile purtate în sesiune deschisă, a hotărât în cele din urmă „că comunicarea 
Ungariei a fost în mod vădit nerezonabilă, deoarece emitentul comunicării, având statutul de 
„vecin” în temeiul legislației austriece, prezentase toate comentariile sale. În opinia comisiei, 
emitentul comunicării nu a demonstrat faptul că nu a fost în măsură să participe la diferitele 
etape ale procedurii de luare a deciziilor în materie de mediu sau în ce măsură obiecțiile sale 
importante față de proiect nu au fost luate în considerare în cadrul procedurii”. 
(Sursa: raportul celei de-a 28-a sesiuni a reuniunii Comitetului pentru controlul 
conformității/Raport (ECE/MP.PP/C.1/2010/4) -http://www.unece.org/env/pp/compliance/CC-
28/CC_28_Report_2Aug10AdvanceCopy.pdf)


