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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0236/2013 af Patrick Vanhoudt, belgisk statsborger, og 35 
medunderskrivere, om godkendelse af et kraftværksprojekt i Gonderange, 
Luxembourg

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at Luxembourg overtræder EU-lovgivningen, når landet giver 
tilladelse til et kraftværk i Gonderange. Nærmere bestemt klager andrageren over manglende 
overholdelse af Seveso-direktivet (direktiv 96/82/EF, erstattet af direktiv 2012/18/EU) om 
kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, rammedirektivet om affald (direktiv 
2008/98/EF) og ligeledes direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner (IED). Anlægget vil 
blive privatejet og skal forsyne et handelsområde med vand og elektricitet. Andrageren 
påpeger, at projektet omfatter afbrænding af træ i industriel størrelsesorden, hvilket som følge 
heraf vil medføre alvorlige sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige og økonomiske risici for 
lokalbefolkningen og det omgivende miljø. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. november 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014

*Rådets direktiv 96/82/EF1 (Seveso-direktivet)

Seveso II-direktivet 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 
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indeholder regler for operatører og de kompetente myndigheder i forbindelse med 
virksomheder, hvor farlige stoffer forekommer i mængder, der er større end de 
tærskelværdier, som er opført i bilagene. Forskellige tærskelværdier finder anvendelse alt 
afhængigt af den pågældende kategori af kemiske stoffer, hvor de laveste tærskelværdier 
finder anvendelse på de farligste stoffer. Biogas kan, alt afhængigt af dens sammensætning, 
høre under flere kategorier af stoffer, som er omfattet af Seveso-direktivet. 

For at fastsætte, om Seveso-direktivet finder anvendelse, vil Kommissionen anmode de 
luxembourgske myndigheder om at fremlægge oplysninger om sammensætningen og den 
kemiske klassifikation af den omhandlede biogas såvel som de mængder, der vil blive 
produceret og/eller oplagret på stedet.

*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU1 (direktivet om industrielle emissioner 
eller IED)

I direktiv 2010/75/EU fastsættes en godkendelsesprocedure, og der fastsættes krav, som skal 
overholdes i forbindelse med de i direktivets bilag I anførte aktiviteter med henblik på at 
undgå eller minimere forurenende emissioner til luft, vand og jord samt at forebygge 
generering af affald. Direktivet om industrielle emissioner finder anvendelse på aktiviteter, 
som består i genanvendelse af ikke-farligt affald med en kapacitet på mere end 75 ton om 
dagen og indebærer biologisk bearbejdning (100 ton om dagen i tilfælde af anaerob 
nedbrydning). 

Med henblik på at fastslå, om direktivet om industrielle emissioner finder anvendelse på det 
omhandlede anlæg, vil Kommissionen anmode de luxembourgske myndigheder om at 
fremlægge detaljerede oplysninger vedrørende de aktiviteter, der vil finde sted på dette anlæg, 
hvilke brændstoffer der anvendes, og hvorvidt de gældende tærskelværdier overholdes. 

*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU 2(direktivet om vurdering af visse 
offentlige og private projekters indvirkning på miljøet eller VVM-direktivet)

Ifølge artikel 4, stk. 2, i direktiv 2011/92/EU skal medlemsstaterne – hvis et projekt hører 
under en af de kategorier, der er opført i bilag II – afgøre, hvorvidt projektet skal underkastes 
en vurdering i henhold til artikel 5-10. Ethvert projekt, der er anført i dette bilag, skal som 
minimum være undersøgt for mulige indvirkninger på miljøet, hvorved begrebet 
indvirkninger skal forstås meget bredt. På grundlag af beskrivelsen i andragendet hører 
projektet sandsynligvis under bilag II, del 3, om energiindustrien: a) Industrianlæg til 
fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag I). 
Myndighederne skal som følge heraf som minimum have foretaget en sådan screening og i det 
tilfælde, at indvirkningerne var eller burde have været identificeret, en komplet vurdering. 

Der er ifølge andrageren ikke blevet gennemført en miljøkonsekvensvurdering. 
Kommissionen vil i lyset heraf anmode de luxembourgske myndigheder om at redegøre for, 
hvorvidt de som minimum har undersøgt projektet, hvilket der stilles krav om i direktivet, da 
de godkendte tilladelsen til driften af biogasanlægget og, i givet fald, hvad resultatet var. 

*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF3 af 27. juni 2001 om vurdering af 
                                               
1 EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17.
2 EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1.
3 EUT L 197 af 21.7.2001, s. 30.
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bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (SMV-direktivet) 

Ifølge artikel 3, stk. 1 og 2, i dette direktiv skal der gennemføres en miljøvurdering for de 
planer og programmer, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet, som udarbejdes inden for 
bl.a. energi, industri, affaldshåndtering eller by- og landplanlægning og arealanvendelse, og 
som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er opført i bilag I 
og II til direktiv 2011/92/EU. 

Det synes at fremgå af oplysningerne, at der blev afsluttet en SMV-procedure i april 2011, og 
at de luxembourgske myndigheder dermed har overholdt deres forpligtigelse i henhold til 
SMV-direktivet. Kommissionen vil anmode de luxembourgske myndigheder om nærmere 
oplysninger vedrørende den procedure, der er blevet fulgt, for at danne sig et komplet billede 
af situationen. 

*Rådets direktiv 92/43/EØF1 (habitatdirektivet)

I henhold til artikel 6, stk. 3, i habitatdirektivet skal alle planer eller projekter, der ikke er 
direkte forbundet med eller nødvendige for lokalitetens forvaltning, men som i sig selv eller i 
forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke en sådan lokalitet væsentligt, vurderes 
med hensyn til deres virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for 
denne. På baggrund af konklusionerne af vurderingen af indvirkningerne på lokaliteten og 
med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 giver de kompetente nationale myndigheder først 
deres tilslutning til en plan eller et projekt, når de har sikret sig, at den/det ikke skader 
lokalitetens integritet, og når de – hvis det anses for nødvendigt – har hørt offentligheden. 
Artikel 6, stk. 4, i direktivet indeholder bestemmelser om udstedelse af tilladelser til planer og 
projekter, som på trods af, at virkningerne på en Natura 2000-lokalitet vurderes negativt, 
alligevel skal gennemføres af bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, 
fordi der ikke findes nogen alternativ løsning. 

Kommissionen vil anmode om oplysninger vedrørende gennemførelsen af disse 
bestemmelser, navnlig om og på grundlag af hvilke kriterier det er blevet konkluderet, at 
projektet ikke vil have nogen nævneværdig indvirkning på Natura 2000-lokaliteten, eller, i 
modsat fald, om ovennævnte bestemmelser er blevet gennemført.

*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF2 (rammedirektivet om affald – WFD).

Ifølge artikel 23 i direktiv 2008/98/EF om affald kræver medlemsstaterne, at alle anlæg eller 
virksomheder, som påtænker at udføre affaldsbehandling, indhenter tilladelse fra den 
kompetente myndighed. Denne skal bl.a. indeholde en præcisering af de tekniske og alle 
andre krav, som det pågældende anlæg skal opfylde, og hvilke foranstaltninger der skal 
træffes af hensyn til sikkerhed og forsigtighed.

Det fastsættes desuden i artikel 23, stk. 3, i rammedirektivet om affald, at dets artikel 13 om 
beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet skal behørigt overholdes ved anvendelse af den 
påtænkte behandlingsmetode for affaldsbehandling. Hvis den kompetente myndighed ikke 
anser en sådan metode som acceptabel, nægter den at udstede en tilladelse.

Under hensyntagen til ovenstående vil Kommissionen spørge de luxembourgske 
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myndigheder, om de førnævnte lovmæssige EU-krav blev overholdt, da tilladelsen til driften 
af biogasanlægget blev udstedt.

Konklusion

Da der kan være tale om et potentielt brud på EU-lovgivningen, vil Kommissionen iværksætte en 
undersøgelse med de luxembourgske myndigheder. 

4. Kommissionens svar (REV.), modtaget den 28. februar 2015

*Rådets direktiv 96/82/EF1 (Seveso-direktivet)

Det fremgår af de luxembourgske myndigheders svar af 26. september og 1. oktober 2014 på 
en skrivelse fra Kommissionens tjenestegrene den 18. juni 2014, at Gonderange-projektet ikke 
ville høre under Seveso-direktivets anvendelsesområde, i betragtning af at den maksimale 
mængde biogas, som ville blive lagret på stedet, ville være 4,6 ton. Dette ligger under Seveso-
direktivets tærskelværdi på 5 ton (hvis biogas klassificeres som en yderst brandfarlig gas) 
eller på 50 ton (hvis biogas har en kvalitet svarende til naturgas og dermed klassificeres i 
samme kategori som naturgas i henhold til Seveso-direktivet). 

*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU2 (direktivet om industrielle emissioner 
eller IED)

I de luxembourgske myndigheders svar ovenfor har de bekræftet, at den eneste 
affaldsbehandlingsaktivitet, som er udført, er anaerob nedbrydning, og at der ikke behandles 
eller forbrændes noget affald på fyringsanlægget. Aktiviteten, som består i at genanvende 
ikke-farligt affald, ville beløbe sig til 15 300 ton om året, dvs. det, der svarer til 42 ton om 
dagen. Den ville derfor ikke overstige kapaciteten på 100 ton om dagen, hvilket er grænsen 
for at anvende direktivet om industrielle emissioner, hvis den eneste 
affaldsbehandlingsaktivitet, som udføres, er anaerob nedbrydning af ikke-farligt affald. 

Hvad angår det planlagte fyringsanlæg, ville den samlede nominelle termiske effekt være på 
6,5 MW, dvs. langt under tærskelværdien på 50 MW for anvendelse af direktivet om 
industrielle emissioner.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU3(direktivet om vurdering af visse 
offentlige og private projekters indvirkning på miljøet eller VVM-direktivet)

På baggrund af den beskrivelse, som gives af projektet i andragendet, anmodede 
Kommissionen om en afklaring af, hvorfor de luxembourgske myndigheder ikke fandt bilag 
II, punkt 3, litra a), i direktiv 2011/92/EU (VVM-direktivet) anvendeligt, dvs. "industrianlæg 
til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 
I)", og punkt 11, litra b), hvori det hedder: "anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som 
ikke er omfattet af bilag I)". 
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Ifølge artikel 4, stk. 2, i VVM-direktivet skal medlemsstaterne – hvis et projekt hører under en 
af kategorierne i bilag II til VVM-direktivet – i hvert enkelt tilfælde eller ved hjælp af 
tærskelværdier eller kriterier afgøre, om projektet skal underkastes en VVM 
(miljøkonsekvensvurdering). I vurderingen bør der tages hensyn til de kriterier, som er fastsat 
i bilag III i VVM-direktivet, og hvis projektet kan få væsentlige indvirkninger på miljøet, bør 
der gennemføres en miljøkonsekvensvurdering.

VVM-direktivet fandt ifølge myndighederne ikke anvendelse på projektet. Som svar på EU-
pilotprojektanmodningen hævder de, at ingen af projektets karakteristika medførte anvendelse 
af VVM-direktivet. De forklarede især, at projektet vedrører produktion af biogas og ikke 
elektricitet, damp og varmt vand, og at det af den grund ikke hører under bilag II, punkt 3, 
litra a), i VVM-direktivet. De hævder endvidere, at projektet kun producerer 2,6 mio. m3 
biogas om året og har en termisk effekt på mindre end 15 MW (hvilket er under 
tærskelværdien i direktivet om industrielle emissioner 2010/75/EU) og derfor heller ikke kan 
kvalificeres som et industrianlæg, og forklarede på et møde den 21. januar 2015, at anlægget 
ikke vedrører affaldshåndtering, men snarere genanvendelse, hvorfor bilag II, punkt 11, litra 
b), heller ikke fandt anvendelse på projektet. 

Det er korrekt, ligesom de luxembourgske myndigheder hævder, at VVM-direktivet ikke 
indeholder en projektkategori, som specifikt vedrører biogasproduktion. Selv om det i 
konklusionen ikke nødvendigvis antydes, at VVM-direktivet aldrig vil finde anvendelse på 
sådanne biogasprojekter, kan Kommissionen i den foreliggende sag ikke konkludere, at de 
luxembourgske myndigheder på tidspunktet for deres vurdering af anvendelsen og 
udstedelsen af tilladelsen den 26. april 2011 fejlagtigt drog den konklusion, at projektet faldt 
uden for VVM-direktivets anvendelsesområde. Kommissionen finder derfor ikke, at 
Luxembourg overtrådte VVM-direktivet i 2011. 

Idet Kommissionen siden har bemærket en stigning i antallet af biogasprojekter og har 
modtaget forespørgsler vedrørende anvendelsen af VVM-direktivet, er den i øjeblikket i færd 
med at færdiggøre en praktisk vejledning om projekter vedrørende biogas inden for rammerne 
af VVM-direktivet. 

*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF1 af 27. juni 2001 om vurdering af 
bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (SMV-direktivet) 

De luxembourgske myndigheder anfører i deres svar på EU-pilotprojektanmodningen, at 
projektet ikke ville have medført en omklassificering af det område, hvor det er placeret. 

I de luxembourgske myndigheders supplerende svar anfører de, at projektet er placeret på et 
landområde/landbrugsområde, hvor anlæg til produktion af vedvarende energi kan godkendes 
i henhold til national lovgivning uden at omklassificere det område, hvor det er placeret. Dette 
svar antyder, at den eksisterende arealanvendelsesplan ("plan d'aménagement general") ikke 
krævede ændringer. Eftersom SMV-direktivet kun finder anvendelse, når en eksisterende 
arealanvendelsesplan ændres, kan Kommissionen ikke konkludere, at SMV-direktivet er 
blevet overtrådt.

*Rådets direktiv 92/43/EØF2 (habitatdirektivet)
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Kommissionen har anmodet de kompetente myndigheder om at forklare, hvorvidt og hvordan 
bestemmelserne i artikel 6, stk. 3, i habitatdirektivet er blevet gennemført, navnlig hvorvidt og 
på grundlag af hvilke kriterier det er blevet konkluderet, at projektet ikke kan få væsentlige 
indvirkninger på det nærliggende Natura 2000-område, hverken i sig selv eller i kombination 
med andre planer eller projekter, eller hvorvidt bestemmelserne i artikel 6, stk. 4, er blevet 
gennemført.

De kompetente myndigheder har svaret, at risikoen for eventuelle væsentlige indvirkninger 
fra projektet på Natura 2000-området "Pelouses calcaires de la région de Junglinster 
(LU0001020)", i sig selv eller i kombination med andre projekter, var blevet udelukket på 
basis af en screening, som var blevet gennemført på grundlag af videnskabelige kriterier af et 
godkendt og uafhængigt organ. Dette var sket i forbindelse med tilladelsesproceduren, som er 
foreskrevet i den nationale naturlovgivning (lov ændret af 19. januar 2004 om beskyttelse af 
naturen og naturlige ressourcer). I screeningen blev det konkluderet, at "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." (oversættelse: "Projektet vedrørende opførelsen af et kraftværk 
og dets placering påvirker ikke nogen habitater eller målarter, som er omfattet af det særlige 
bevaringsområdes "kalkholdige græsland i Junglinster-regionen" (LU 0001020). I 
betragtning af afstanden mellem kraftværket og grænserne for det berørte område er 
henholdsvis enhver tvivl om forstyrrelse af målarter, enhver tvivl om forurening, beskadigelse 
eller ødelæggelse af målhabitater eller af habitater for målarter blevet udryddet, for så vidt 
angår driften af kraftværket"). På grundlag af denne vurdering blev tilladelsen udstedt i 
overensstemmelse med den nationale naturlovgivning og bestemmelserne i artikel 6, stk. 3, i 
habitatdirektivet.

*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF1 (rammedirektivet om affald – WFD).

Bekendtgørelse nr. 1/10/0456/DD udstedt af Ministère du Developpement durable et des 
Infrastructures (oversættelse: Ministerium for Bæredygtig Udvikling og Infrastruktur) i 
Luxembourg den 26. april 2011 er i overensstemmelse med de krav, som er anført i artikel 23 
i affaldsrammedirektivet vedrørende udstedelsen af tilladelser for affaldsbehandling. 

Konklusion

Efter verifikationen gennem EU-pilotprojektanmodningen konkluderede Kommissionen, at der 
ikke havde været nogen overtrædelser af Seveso-direktivet, direktivet om industrielle emissioner, 
habitatdirektivet eller affaldsrammedirektivet. Efter drøftelser på et møde med de luxembourgske 
myndigheder den 21. januar 2015 konkluderede Kommissionen ligeledes, at der heller ikke er 
tilstrækkelige tegn på en overtrædelse af VVM- og SVM-direktivet. Kommissionen agter derfor 
ikke at indlede en traktatbrudsprocedure. 

Hvad angår biogas og VVM-direktivet, vil Kommissionen dog udstikke yderligere retningslinjer 
til medlemsstaterne.
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Kommissionen har endvidere fået oplyst, at der forud for indgivelsen af andragendet allerede var 
gjort brug af nationale retsmidler i henhold til artikel 11 i VVM-direktivet. 


