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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0236/2013, внесена от Патрик Ванхоуд, с белгийско 
гражданство, подкрепена от 35 подписа, относно одобряването на 
проект за електроцентрала в Гондеранж, Люксембург

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията осъжда факта, че Люксембург нарушава европейското 
законодателство с разрешението си за електроцентрала в Гондеранж. По-конкретно, 
вносителят на петицията осъжда неспазването на Директивата „Севезо“ 
(Директива 96/82/ЕО, заменена от Директива 2012/18/ЕС) относно контрола на 
опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, Рамковата директива 
за отпадъците (Директива 2008/98/EО), а също и Директива 2010/75/ЕС относно 
емисиите от промишлеността. Централата ще бъде частна собственост и ще доставя 
вода и електричество за търговска зона. Вносителят на петицията отбелязва, че 
проектът включва изгаряне на дървесина в промишлени мащаби и в резултат ще 
създаде сериозни рискове за здравето и безопасността, както и икономически рискове 
за местното население и околната среда в района. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.
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* Директива 96/82/ЕО1 на Съвета (Директива „Севезо“)

Директива 96/82/ЕО („Севезо“ II) относно контрола на опасностите от големи аварии, 
които включват опасни вещества, определя правила за операторите и компетентните 
органи във връзка с предприятия, където са налице опасни вещества над праговете, 
включени в приложението към нея. В зависимост от категорията на въпросните 
химически вещества се прилагат различни прагове, като най-ниските прагове се 
прилагат за веществата с най-висока степен на опасност. В зависимост от състава си 
биогазът може да принадлежи към различни категории вещества, попадащи в обхвата 
на Директивата „Севезо“.

За да установи дали се прилага Директивата „Севезо“, Комисията ще поиска от 
люксембургските органи да предоставят информация за състава и химичната 
класификация на въпросния биогаз, както и за количествата, които ще бъдат 
произвеждани и/или съхранявани на територията на обекта.  

* Директива 2010/75/ЕС2 на Европейския парламент и на Съвета (Директива за 
емисиите от промишлеността или ДЕП)

Директива 2010/75/ЕС установява процедура за издаване на разрешително и определя 
изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от дейностите, изброени в приложение 
I към нея, с оглед на избягването или свеждането до минимум на емисиите на 
замърсяващи вещества във въздуха, водите и почвите, както и предотвратяването на 
генерирането на отпадъци. ДЕП се прилага за дейностите, които се състоят в 
оползотворяване на неопасни отпадъци с капацитет над 75 тона дневно, включващо 
биологично третиране (100 тона дневно в случай на анаеробно разлагане). 

За да се установи дали ДЕП се прилага за въпросната инсталация, Комисията ще поиска
от люксембургските органи подробна информация за дейностите, които ще се 
провеждат в тази централа, за използваните горива и за това дали се спазват 
приложимите прагове. 

* Директива 2011/92/ЕС3 на Европейския парламент и на Съвета (Директива за 
оценката на въздействието върху околната среда или Директива за ОВОС)

Съгласно член 4, параграф 2 от Директива 2011/92/ЕО, ако даден проект попада в една 
от категориите, изброени в приложение II, държавите членки вземат решение относно 
това дали проектът да бъде предмет на оценка в съответствие с разпоредбите на 
членове 5–10. Всеки проект, изброен в посоченото приложение, трябва като минимум 
да бъде проверяван за възможните последици върху околната среда, при което 
понятието за последици трябва да се разглежда в много широк смисъл. Въз основа на 
даденото в петицията описание проектът вероятно попада в обхвата на приложение II, 
част 3 относно енергийното стопанство: а) промишлени инсталации за производство на 
електроенергия, пара и топла вода (проекти, невключени в приложение I). 
Следователно органите трябва поне да извършат такава проверка и, в случай че са или е 
трябвало да бъдат установени последици, пълна оценка. 

                                               
1 ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 1. 
2 ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17.
3 ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1.
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Според вносителя на петицията не е извършена ОВОС. С оглед на горепосоченото 
Комисията ще попита люксембургските органи дали поне са извършили проверка на 
проекта съгласно изискванията на директивата, когато са издали разрешително за 
работата на предприятието за производство на биогаз, и ако са го направили – какви са 
били резултатите. 

* Директива 2001/42/EO1 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. 
относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда 
(Директива за СЕО) 

Съгласно член 3, параграфи 1 и 2 от тази директива трябва да се извърши екологична 
оценка за плановете и програмите, които е вероятно да имат съществени последици 
върху околната среда, които се изготвят, наред с другото, за енергетиката, 
промишлеността, управлението на отпадъците или градското и териториалното 
планиране или земеползването и които определят рамката за даването на съгласие за 
бъдещо развитие на проектите, изброени в приложения I и II към Директива 
2011/92/ЕО. 

От информацията следва, че СЕО е финализирана през април 2011 г. и следователно 
люксембургските органи са изпълнили задължението си по силата на Директивата за 
СЕО. За да се добие пълна представа за положението, Комисията ще поиска от 
люксембургските органи подробности относно процедурата, която е следвана. 

*Директива 92/43/ЕИО2 на Съвета (Директива за местообитанията)

Съгласно член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията планове или проекти, 
които не са непосредствено свързани с управлението на територията или не са 
необходими за него, но които поотделно или във взаимодействие с други планове или 
проекти могат да окажат значително влияние върху нея, се подлагат на проверка, за да 
се оцени въздействието им върху територията от гледна точка на целите на 
съхраняването на тази територия. При съблюдаване на резултатите от оценката на 
въздействието върху територията и при спазване на разпоредбите на параграф 4 
компетентните национални органи одобряват плана или проекта само след като 
установят, че той няма да има отрицателно влияние върху съответната територия, и ако 
е подходящо, след като са получили мнението на обществеността. Член 6, параграф 4 
от директивата включва разпоредби за издаването на разрешително за планове или 
проекти, които, въпреки негативната оценка на въздействието върху дадена защитена 
зона по „Натура 2000“ и при липсата на алтернативни решения, трябва да бъдат
осъществени поради наложителни причини от по-важен обществен интерес. 

Комисията ще поиска информация относно прилагането на тези разпоредби, по-
специално дали и въз основа на кои критерии е направено заключението, че проектът 
няма да окаже значително въздействие върху защитена зона по „Натура 2000“ или, в 
противен случай, дали горепосочените разпоредби са приложени.

* Директива 2008/98/ЕО3 на Европейския парламент и на Съвета (Рамкова директива 

                                               
1 ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30.
2 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7. 
3 ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3.
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за отпадъците или РДО)

Съгласно член 23 от Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците, държавите членки 
изискват от всички организации или предприятия, които възнамеряват да извършват 
третиране на отпадъци, да получат разрешение от компетентните органи. То определя, 
наред с другото, техническите и всякакви други изисквания, свързани с разглеждания 
обект и мерките за безопасност и превантивните мерки, които трябва да бъдат 
предприети.

Освен това член 23, параграф 3 от Рамковата директива за отпадъците предвижда, че 
предвиденият метод за третиране на отпадъци трябва надлежно да отговаря на член 13 
относно защитата на човешкото здраве и околната среда. Ако този метод се счита за 
неприемлив от компетентните органи, те отказват да издадат разрешението.

Като се има предвид горното, Комисията ще попита люксембургските органи дали 
горепосочените правни изисквания на ЕС са спазени при издаването на разрешително 
за работата на предприятието за производство на биогаз.  

Заключение

Тъй като може да има потенциално нарушение на законодателството на ЕС, Комисията 
ще започне разследване с люксембургските органи. 

4. Отговор от Комисията (REV.), получен на 28 февруари 2015 г.

* Директива 96/82/ЕО1 на Съвета (Директива „Севезо“)

От отговора на люксембургските органи от 26 септември и 1 октомври 2014 г. на 
писмо, изпратено от службите на Комисията на 18 юни 2014 г., следва, че проектът в 
Гондеранж не попада в рамките на обхвата на Директивата „Севезо“, като се има 
предвид, че максималното количество биогаз, което ще се съхранява на територията на 
обекта, ще бъде 4,6 тона Това количество е под установения в Директивата „Севезо“ 
праг от 5 тона (в случай че биогазът е класифициран като изключително запалим газ) 
или 50 тона (в случай че биогазът е с еквивалентно качество на това на природния газ и 
следователно е класифициран в същата позиция както природния газ съгласно 
Директивата „Севезо“). 

* Директива 2010/75/ЕС2 на Европейския парламент и на Съвета (Директива за 
емисиите от промишлеността или ДЕП)

В горепосочения си отговор люксембургските органи потвърдиха, че единствената 
извършвана дейност за третиране на отпадъци е анаеробно разлагане и че не се 
третират/изгарят отпадъци в горивната инсталация. Дейността, които ще се състои в 
оползотворяване на неопасни отпадъци, би достигнала капацитет от 15300 тона 
годишно, т.е. еквивалент на 42 тона дневно. Следователно тя няма да надвиши 
капацитета от 100 тона дневно, който представлява прагът за прилагане на ДЕП, в 
случай че единствената извършвана дейност за третиране на отпадъци е анаеробно 
разлагане на неопасни отпадъци. 

                                               
1 ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13. 
2 ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17.
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Що се отнася до планираната горивна инсталация, нейната обща номинална входяща 
топлинна мощност ще бъде 6,5 MW, т. е. доста под прага от 50 MW за прилагането на 
ДЕП.

* Директива 2011/92/ЕС1 на Европейския парламент и на Съвета (Директива за 
оценката на въздействието върху околната среда или Директива за ОВОС)

Въз основа на даденото в петицията описание на проекта Комисията потърси 
разяснение относно основанията, поради които люксембургските органи не са счели за 
приложимо приложение II, точка 3, буква а) от Директива 2011/92/ЕС (Директива за 
ОВОС), т.е. „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла 
вода (проекти, невключени в приложение I)“, и точка 11, буква б), т.е. „инсталации и 
депа за обезвреждане на отпадъци (проекти, невключени в приложение I)“. 

Съгласно член 4, параграф 2 от Директивата за ОВОС, ако даден проект попада в една 
от категориите, изброени в приложение II към нея, държавите членки вземат решение 
за всеки индивидуален случай или чрез прагове или критерии относно това дали 
проектът да бъде предмет на ОВОС (проверка). Проверката следва да вземе предвид 
критериите, определени в приложение III към Директивата за ОВОС, и ако има 
вероятност проектът да окаже значително въздействие върху околната среда, следва да 
се извърши ОВОС. 

Според органите Директивата за ОВОС не е била приложима за проекта. В отговор на 
искането чрез системата „EU Pilot“ те заявяват, че нито една от характеристиките на 
проекта не е задействала приложимостта на Директивата за ОВОС. По-конкретно, те 
обясниха, че проектът е за производство на биогаз, а не на електричество, пара и 
гореща вода, и че по тази причина не попада в обхвата на приложение II, точка 3, буква 
а) от Директивата за ОВОС.  Освен това те твърдят, че проектът произвежда само 2,6 
милиона m³ биогаз годишно и е с топлинна мощност, по-малка от 15 MW (което е под 
прага на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността), поради което не 
може да се квалифицира и като промишлена инсталация, а на проведената на 21 януари 
2015 г. среща обясниха, че инсталацията не е за изхвърляне, а по-скоро за 
оползотворяване на отпадъци, така че приложение II, точка 11, буква б) също не се 
прилага към проекта. 

Вярно е, както люксембургските органи твърдят, че Директивата за ОВОС не 
предвижда специална категория проекти за производството на биогаз. Въпреки че този 
извод не означава непременно, че Директивата за ОВОС никога няма да се прилага за 
подобни свързани с биогаз проекти, в конкретния случай Комисията не може да 
заключи, че в момента на оценяването на заявлението и издаването на разрешително на 
26 април 2011 г. люксембургските органи неправилно са заключили, че проектът е 
извън обхвата на Директивата за ОВОС. Поради това Комисията не вижда никакво 
нарушение на Директивата за ОВОС от страна на Люксембург през 2011 г.   

След като забеляза, че свързаните с биогаз проекти се увеличават, и след като 
междувременно получи въпроси относно приложимостта на Директивата за ОВОС, 
понастоящем Комисията финализира практически насоки за свързаните с биогаз 
проекти съгласно Директивата за ОВОС. 

                                               
1 ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1.
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* Директива 2001/42/EO1 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. 
относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда 
(Директива за СЕО) 

В отговора си до „EU Pilot“ люксембургските органи посочват, че проектът няма да 
доведе до промяна на класификацията на района, в който се намира. 

В допълнителния си отговор люксембургските органи посочват, че проектът се намира 
в селски/земеделски район, в който инсталациите за производство на енергия от 
възобновяеми източници могат да бъдат разрешени съгласно националното право без 
промяна на класификацията на района, в който се намират.   Този отговор предполага, 
че съществуващият план за земеползване („plan d´aménagement general“) не се е 
нуждаел от изменение. Тъй като Директивата за СЕО се прилага само при изменение на 
съществуващ план за земеползване, Комисията не може да заключи, че е налице 
нарушение на Директивата за СЕО.

*Директива 92/43/ЕИО2 на Съвета (Директива за местообитанията)

Комисията помоли компетентните органи да обяснят дали и как са били приложени 
разпоредбите съгласно член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията, по-
специално дали и въз основа на кои критерии е направено заключението, че проектът 
няма да окаже значително въздействие върху намиращата се наблизо защитена зона по 
„Натура 2000“, независимо дали поотделно или във взаимодействие с други планове 
или проекти, или, в противен случай, дали горепосочените разпоредби са били 
приложени.

Компетентните органи отговориха, че вероятността за значително въздействие на 
проекта върху защитената зона по „Натура 2000“ „Pelouses calcaires de la région de 
Junglinster (LU0001020)“, поотделно или във взаимодействие с други планове или 
проекти, е била изключена на базата на проверката, извършена съгласно научни 
критерии от упълномощен и независим орган.  Това е било направено в контекста на 
процедурата за издаване на разрешително, предвидена от националното 
законодателство за опазване на природата (изменен закон от 19 януари 2004 г. относно 
опазването на околната среда и природните ресурси).  Проверката заключава, че „Le 
projet de la centrale et son implantation n‘affectent aucun habitat, ni espèce cible visés par la 
zone spéciale de conservation „Pelouses calcaires de la région de Junglinster (LU0001020)“.
Au vu de la distance entre l’installation du projet et les limites de la zone visée, tout doute de 
perturbation d’une espèce cible, respectivement tout doute de pollution, dégradation ou 
destruction d’habitat cible ou d’habitat d’espèce cible ont pu être écartés quant à 
l’exploitation de la centrale." (превод: „Проектът за изграждане на електроцентрала и 
местоположението му не засягат нито едно местообитание или целеви вид, които 
попадат в обхвата на специалната защитена зона „варовикови пасища в региона на 
Юнглинстер“ (LU 0001020). С оглед на разстоянието между централата и 
ограниченията на съответния район, всички съмнения за нарушаване на целеви вид и 
съответно всички съмнения за замърсяване, влошаване или унищожаване на целеви 
местообитания или местообитания на целеви видове бяха успешно отхвърлени по 
отношение на работата на централата“). Въз основа на тази оценка беше издадено 
                                               
1 ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30.
2 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.
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разрешителното, в съответствие с националното законодателство за опазване на 
природата и разпоредбите на член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията

* Директива 2008/98/ЕО1 на Европейския парламент и на Съвета (Рамкова директива 
за отпадъците или РДО)

Указ № 1/10/0456/DD, издаден от Министерството на устойчивото развитие и 
инфраструктурата на Люксембург на 26 април 2011 г., отговаря на изискванията, 
посочени в член 23 от Рамковата директива за отпадъците относно издаването на 
разрешителни за обработка на отпадъци. 

Заключение

След проверка чрез „EU Pilot“ Комисията заключи, че не са били установени нарушения 
на Директивата „Севезо“, Директивата за емисиите от промишлеността (ДЕП), 
Директивата за местообитанията и Рамковата директива за отпадъците. След обсъждането 
на среща с люксембургските органи на 21 януари 2015 г. Комисията също така заключи, 
че не са налице достатъчно доказателства за нарушение на Директивите за ОВОС и СЕО. 
Паради тази причина Комисията не възнамерява да открие производства за установяване 
на неизпълнение на задължения. 

По отношение на биогаза и Директивата за ОВОС Комисията все пак ще предостави 
допълнителни насоки на държавите членки.  

Освен това Комисията също така беше информирана, че преди внасянето на петицията 
вече са били използвани средства за правна защита на национално равнище в 
съответствие с член 11 от Директивата за ОВОС. 

                                               
1 ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3.


