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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 - 2019

Επιτροπή Αναφορών

28.2.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0236/2013 του Patrick Vanhoudt, βελγικής ιθαγένειας, φέρουσα 
άλλες 35 υπογραφές, σχετικά με την έγκριση έργου που αφορά μονάδα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Gonderange του Λουξεμβούργου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι το Λουξεμβούργο παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία με την 
έγκριση λειτουργίας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Gonderange. 
Συγκεκριμένα, ο αναφέρων καταγγέλλει τη μη συμμόρφωση με την οδηγία Seveso (οδηγία 
96/82/ΕΚ, η οποία αντικαταστάθηκε από την οδηγία 2012/18/EΕ), σχετικά με τον έλεγχο 
μειζόνων ατυχημάτων που σχετίζονται με επικίνδυνες ουσίες, την οδηγία πλαίσιο για τα 
απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ), καθώς και την οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές 
2010/75/ΕΕ. Η μονάδα θα είναι ιδιωτική και θα παρέχει νερό και ηλεκτρική ενέργεια σε 
εμπορική περιοχή. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι το έργο περιλαμβάνει βιομηχανικής κλίμακας 
καύση ξύλου και, ως εκ τούτου, θα επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις όσον αφορά στην υγεία, την 
ασφάλεια και την οικονομία στον τοπικό πληθυσμό και στο κοντινό περιβάλλον. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014

* Οδηγία του Συμβουλίου 96/82/ΕΚ1  (οδηγία Seveso)

                                               
1 ΕΕ L 10, της 14.1.1997, σ. 1 
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Η οδηγία 96/82/ΕΚ (Seveso II) για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων 
σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες ορίζει κανόνες για τους φορείς εκμετάλλευσης και τις 
αρμόδιες αρχές όσον αφορά τις εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες σε 
συγκεντρώσεις πάνω από τα όρια που περιλαμβάνονται στο παράρτημά της. Ισχύουν 
διαφορετικά όρια ανάλογα με την εκάστοτε κατηγορία χημικών ουσιών, ενώ τα χαμηλότερα 
όρια ισχύουν για τις ουσίες υψηλότερου κινδύνου. Το βιοαέριο ενδέχεται, ανάλογα με τη 
σύνθεσή του, να εντάσσεται σε διάφορες κατηγορίες ουσιών που καλύπτει η Seveso. 

Για να εξακριβωθεί κατά πόσον εφαρμόζεται η οδηγία Seveso, η Επιτροπή θα ζητήσει από τις 
αρχές του Λουξεμβούργου να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση και τη χημική 
ταξινόμηση του συγκεκριμένου βιοαερίου, καθώς και σχετικά με τις ποσότητες που θα 
παράγονται και/ή θα αποθηκεύονται στην εγκατάσταση.  

* Οδηγία 2010/75/ΕΕ1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (οδηγία περί 
βιομηχανικών εκπομπών, ΟΒΕ)

Η οδηγία 2010/75/ΕΕ καθιερώνει διαδικασία χορήγησης άδειας και ορίζει απαιτήσεις τις 
οποίες πρέπει να πληρούν οι δραστηριότητες που περιλαμβάνει το παράρτημα Ι της ίδιας 
οδηγίας με στόχο να αποφεύγονται ή να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές ρύπων στον αέρα, το 
νερό και το έδαφος, καθώς και να προλαμβάνεται η δημιουργία αποβλήτων. Η ΟΒΕ ισχύει 
για δραστηριότητες που συνίστανται στην ανάκτηση μη επικίνδυνων αποβλήτων ημερήσιας 
δυναμικότητας άνω των 75 τόνων με βιολογική κατεργασία (100 τόνοι ημερησίως σε 
περίπτωση αναερόβιας ζύμωσης). 

Για να αποφασίσει κατά πόσον εφαρμόζεται η ΟΒΕ στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, η 
Επιτροπή θα ζητήσει από τις αρχές του Λουξεμβούργου λεπτομερείς πληροφορίες όσον 
αφορά τις δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα στην εγκατάσταση, τα καύσιμα που 
χρησιμοποιούνται και κατά πόσον τηρούνται τα ισχύοντα όρια. 

* Οδηγία 2011/92/ΕΕ2 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (οδηγία περί 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ΕΠΕ)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/92/ΕΚ, εάν ένα έργο εμπίπτει σε 
κατηγορία που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ, τα κράτη μέλη αποφασίζουν κατά πόσον 
το έργο θα υποβληθεί σε εκτίμηση σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10. Κάθε έργο που 
περιλαμβάνεται σε αυτό το παράρτημα πρέπει τουλάχιστον να υποβάλλεται σε έλεγχο για 
πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον· η έννοια των επιπτώσεων στη συγκεκριμένη περίπτωση 
πρέπει να ερμηνεύεται διασταλτικά. Με βάση την περιγραφή που παρέχει η αναφορά, το 
πρόγραμμα ενδέχεται να εμπίπτει στο παράρτημα ΙΙ, τμήμα 3, σχετικά με την ενεργειακή 
βιομηχανία: α) βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ατμού 
και θερμού ύδατος (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I). Επομένως, οι αρχές 
πρέπει να έχουν τουλάχιστον διεξαγάγει τέτοιου είδους έλεγχο και, σε περίπτωση που 
εντοπίστηκαν ή έπρεπε να εντοπιστούν επιπτώσεις, οι αρχές πρέπει να έχουν διεξαγάγει 
πλήρη αξιολόγηση. 

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, δεν έχει εκπονηθεί ΕΠΕ. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή θα 
ρωτήσει τις αρχές του Λουξεμβούργου εάν έχουν τουλάχιστον ελέγξει το έργο όπως απαιτεί η 

                                               
1 ΕΕ L 334, της 17.12.2010, σ. 17
2 ΕΕ L 26, της 28.1.2012, σ. 1
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οδηγία κατά την έγκριση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης βιοαερίου και εάν ναι, 
ποια ήταν τα αποτελέσματα. 

* Οδηγία 2001/42/ΕΚ1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 
2001 σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων (οδηγία ΣΠΕ) 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας αυτής, πραγματοποιείται εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για σχέδια και προγράμματα τα οποία ενδέχεται να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, εκπονούνται, μεταξύ άλλων, για την ενέργεια, τη 
βιομηχανία, τη διαχείριση αποβλήτων, τη χωροταξία ή χρήση του εδάφους και τα οποία 
καθορίζουν το πλαίσιο για μελλοντικές άδειες έργων που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι 
και ΙΙ της οδηγίας 2011/92/ΕΚ. 

Από τις πληροφορίες προκύπτει ότι τον Απρίλιο του 2011 ολοκληρώθηκε ΣΠΕ και, ως εκ 
τούτου, οι αρχές του Λουξεμβούργου συμμορφώθηκαν με την υποχρέωση που απορρέει από 
την οδηγία ΣΠΕ. Η Επιτροπή θα ζητήσει από τις αρχές του Λουξεμβούργου λεπτομέρειες για 
τη διαδικασία που ακολούθησαν, προκειμένου να αποκτήσει πλήρη εικόνα της κατάστασης. 

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ2 του Συμβουλίου (οδηγία για τους οικοτόπους)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους, κάθε σχέδιο, μη 
άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατόν να 
επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια, εκτιμάται 
δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων 
διατήρησής του. Βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης των επιπτώσεων στον τόπο και 
εξαιρουμένης της περίπτωσης των διατάξεων της παραγράφου 4, οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
συμφωνούν για το οικείο σχέδιο μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την 
ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται και, ενδεχομένως, αφού εκφρασθεί πρώτα 
η δημόσια γνώμη. Το άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας περιλαμβάνει διατάξεις για την 
έγκριση σχεδίων ή έργων τα οποία, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της εκτίμησης των 
επιπτώσεων για έναν τόπο Natura 2000 και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, πρέπει να 
πραγματοποιηθούν για επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος. 

Η Επιτροπή θα ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, 
ειδικότερα για το κατά πόσον και με βάση ποια κριτήρια αποφασίστηκε ότι το έργο δεν θα 
επηρεάσει σημαντικά κανέναν τόπο Natura 2000 ή, σε αντίθετη περίπτωση, εάν 
εφαρμόστηκαν οι προαναφερθείσες διατάξεις.

Οδηγία 2008/98/EΚ3 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα 
(οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα)

Σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, τα κράτη μέλη απαιτούν 
από οργανισμό ή επιχείρηση που προτίθεται να εκτελέσει εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων 
να λαμβάνει άδεια από την αρμόδια αρχή. Η άδεια αυτή ορίζει, μεταξύ άλλων, τις τεχνικές 
και τυχόν άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εγκατάσταση και τα μέτρα 
ασφάλειας και προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται.
                                               
1 ΕΕ L 197, της 21.7.2001, σ. 30.
2 ΕΕ L 206, της 22.7.92, σ. 7. 
3 ΕΕ L 312, της 22.11.2008, σ. 3.
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Επιπλέον, το άρθρο 23 παράγραφος 3 της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα ορίζει ότι το 
άρθρο 13 για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος πρέπει να 
τηρείται δεόντως από την προβλεπόμενη μέθοδο επεξεργασίας. Εάν οι αρμόδιες αρχές 
κρίνουν τη μέθοδο απαράδεκτη, αρνούνται την έκδοση άδειας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή θα ρωτήσει τις αρχές του Λουξεμβούργου 
κατά πόσον τηρήθηκαν οι προαναφερθείσες νομικές απαιτήσεις της ΕΕ κατά την έκδοση της 
άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης βιοαερίου.  

Συμπέρασμα

Δεδομένου ότι ενδέχεται να υφίσταται παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ, η Επιτροπή θα 
διεξαγάγει έρευνες σε συνεργασία με τις αρχές του Λουξεμβούργου. 

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

* Οδηγία του Συμβουλίου 96/82/ΕΚ1  (οδηγία Seveso)

Από την απάντηση των αρχών του Λουξεμβούργου της 26ης Σεπτεμβρίου 2014 και της 1ης 
Οκτωβρίου 2014 σε επιστολή που η Επιτροπή έστειλε στις 18 Ιουνίου 2014 προκύπτει ότι το 
έργο του Gonderange δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας Seveso λαμβανομένου 
υπόψη ότι η ανώτατη ποσότητα βιοαερίου που θα αποθηκεύεται στην εγκατάσταση θα 
ανέρχεται σε 4,6 τόνους.  Η ποσότητα αυτή είναι κάτω από το όριο των 5 τόνων που 
προβλέπεται στην οδηγία Seveso (σε περίπτωση που το βιοαέριο ταξινομηθεί ως εξαιρετικά 
εύφλεκτο αέριο) ή των 50 τόνων (εάν θεωρηθεί ότι το βιοαέριο έχει χαρακτηριστικά 
ισοδύναμα με αυτά του φυσικού αερίου και ταξινομηθεί επομένως στην ιδία κατηγορία με το 
φυσικό αέριο σύμφωνα με την οδηγία Seveso 

* Οδηγία 2010/75/ΕΕ2 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (οδηγία περί 
βιομηχανικών εκπομπών, ΟΒΕ)

Στην προαναφερθείσα απάντησή τους οι αρχές του Λουξεμβούργου επιβεβαίωσαν ότι η μόνη 
δραστηριότητα κατεργασίας αποβλήτων που πραγματοποιείται είναι η αναερόβια ζύμωση, 
και ότι δεν γίνεται ούτε επεξεργασία ούτε αποτέφρωση αποβλήτων στην μονάδα καύσης. Η 
δραστηριότητα που συνίσταται στην ανάκτηση μη επικίνδυνων αποβλήτων θα αφορά 15300 
τόνους ανά έτος, δηλ. ποσό ισοδύναμο με 42 τόνους ημερησίως.   Δεν υπερβαίνει, κατά 
συνέπεια, την ικανότητα των 100 τόνων ημερησίως, που αντιστοιχεί στο όριο για την 
εφαρμογή της ΟΒΕ σε περίπτωση που η μόνη δραστηριότητα κατεργασίας αποβλήτων είναι η 
αναερόβια ζύμωση μη επικίνδυνων αποβλήτων. 

Όσον αφορά την προγραμματισμένη μονάδα καύσης, η συνολική θερμική ισχύς υπολογίζεται 
σε 6,5 MW, δηλ. πολύ χαμηλότερη από το όριο των 50MW που έχει καθοριστεί για να 
εφαρμοστεί η ΟΒΕ.

* Οδηγία 2011/92/ΕΕ3 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (οδηγία περί 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ΕΠΕ)

                                               
1 ΕΕ L 10, της 14.1.1997, σ. 13. 
2 ΕΕ L 334, της 17.12.2010, σ. 17.
3 ΕΕ L 26, της 28.1.2012, σ. 1.
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Βάσει της περιγραφής του έργου που περιλαμβάνεται στην αναφορά, η Επιτροπή επιχείρησε 
να αποσαφηνίσει για ποιούς λόγους οι αρχές του Λουξεμβούργου δεν θεώρησαν εφαρμοστέο 
το σημείο 3(α) του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ (οδηγία ΕΠΕ), δηλ. 
"βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ατμού και θερμού 
ύδατος (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I)" και το σημείο 11(β) που έχει ως 
εξής:. "εγκαταστάσεις για τη διάθεση αποβλήτων (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα I)". 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας ΕΠΕ, εάν ένα έργο εμπίπτει σε κατηγορία 
που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας ΕΠΕ, τα κράτη μέλη αποφασίζουν είτε 
κατά περίπτωση είτε βάσει οριακών τιμών ή κριτηρίων κατά πόσον το έργο θα υποβληθεί σε 
αξιολόγηση ΕΠΕ (εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων). Η εκτίμηση αυτή πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας ΕΠΕ, και εάν το 
έργο ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο  περιβάλλον, πρέπει να πραγματοποιηθεί 
ΕΠΕ.

Σύμφωνα με τις αρχές το εν λόγω έργο δεν καλύπτεται από την οδηγία ΕΠΕ.  Στην απάντησή 
τους στο αίτημα Pilot της ΕΕ, οι αρχές υποστηρίζουν ότι κανένα από τα χαρακτηριστικά του 
έργου δεν αποτελεί επιχείρημα για να εφαρμοστεί η οδηγία ΕΠΕ.  Πιο συγκεκριμένα 
εξήγησαν ότι το έργο αφορά την παραγωγή βιοαερίου και όχι ηλεκτρικής ενέργειας, ατμού 
και θερμού ύδατος και ότι για τον λόγο αυτό δεν υπόκειται στο Παράρτημα ΙΙ, σημείο 3(α) 
της Οδηγίας ΕΠΕ.  Επιπλέον ισχυρίζονται ότι το έργο παράγει μόνο 2,6 εκατ. m3 βιοαερίου 
ετησίως και έχει θερμική ισχύ κατώτερη των 15 MW( χαμηλότερη από την οριακή  τιμή που 
προβλέπεται στην οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών 2010/75/ΕΕ) και ότι επιπλέον δεν 
μπορεί ως εκ τούτου να χαρακτηριστεί βιομηχανική εγκατάσταση. Επίσης εξήγησαν, κατά τη 
διάρκεια συνάντησης στις 21 Ιανουαρίου 2015, ότι η εγκατάσταση δεν ασχολείται με τη 
διάθεση αποβλήτων, αλλά μάλλον με την ανάκτηση και ότι, κατά συνέπεια, το σημείο 11 (β) 
του Παραρτήματος ΙΙ επίσης δεν εφαρμόζεται. 

Αληθεύει ότι, όπως υποστηρίζουν οι αρχές του Λουξεμβούργου, η Οδηγία ΕΠΕ δεν 
προβλέπει κατηγορία έργων ειδική για την παραγωγή βιοαερίου. Παρότι το συμπέρασμα αυτό 
δεν συνεπάγεται αναγκαστικά ότι η Οδηγία ΕΠΕ δεν θα εφαρμόζεται ποτέ σε έργα βιοαερίου, 
η Επιτροπή δεν μπορεί να συναγάγει το συμπέρασμα στην προκείμενη περίπτωση ότι οι 
αρχές του Λουξεμβούργου, κατά τη στιγμή της αξιολόγησης της αίτησης και την χορήγησης 
της άδειας στις 26 Απριλίου 2011, κατέληξαν εσφαλμένως στο συμπέρασμα ότι το έργο δεν 
υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας ΕΠΕ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν διαπιστώνει 
παραβίαση της οδηγίας ΕΠΕ από το κράτος του Λουξεμβούργου το 2011. 

Η Επιτροπή έχει διαπιστώσει ότι αυξάνεται ο αριθμός των έργων που σχετίζονται με το 
βιοαέριο και έχοντας λάβει έκτοτε ερωτήσεις σχετικές με το κατά πόσο εφαρμόζεται σ' αυτά 
η Οδηγία ΕΠΕ, ασχολείται επί του παρόντος με την ολοκλήρωση πρακτικών κατευθυντηρίων 
γραμμών για έργα που σχετίζονται με το βιοαέριο, υπό το φως της οδηγίας ΕΠΕ. 

* Οδηγία 2001/42/ΕΚ1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 
2001 σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων (οδηγία ΣΠΕ) 

                                               
1 ΕΕ L 197, της 21.7.2001, σ. 30.
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Στην απάντησή τους στην επιστολή που έλαβαν μέσω του EU-Pilot, οι αρχές του 
Λουξεμβούργου αναφέρουν ότι το έργο δεν επρόκειτο να οδηγήσει σε αναταξινόμηση της 
ζώνης όπου βρίσκεται. 

Στη συμπληρωματική τους απάντηση, οι αρχές του Λουξεμβούργου αναφέρουν ότι το έργο 
βρίσκεται σε αγροτική/γεωργική ζώνη όπου εγκαταστάσεις για την παραγωγή ανανεώσιμης 
ενέργειας μπορούν να εγκρίνονται σύμφωνα με τον εθνικό νόμο χωρίς αναταξινόμηση της 
ζώνης όπου βρίσκονται. Η απάντηση αυτή συνεπάγεται ότι το υφιστάμενο χωροταξικό σχέδιο 
(plan d'aménagement général") δεν απαιτούσε τροποποίηση. Δεδομένου ότι η Οδηγία ΣΠΕ 
εφαρμόζεται μόνο όπου τροποποιείται υπάρχον χωροταξικό σχέδιο, η Επιτροπή δεν μπορεί 
να συναγάγει το συμπέρασμα ότι παραβιάστηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας ΣΠΕ.

⃰  Οδηγία 92/43/EEC1 του Συμβουλίου (οδηγία για τους οικοτόπους)

Η Επιτροπή παρακάλεσε τις αρμόδιες αρχές να εξηγήσουν κατά πόσο και με ποιόν τρόπο 
εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 3 της Οδηγίας για τους οικοτόπους, 
ειδικότερα κατά πόσον και με βάση ποια κριτήρια αποφασίστηκε ότι το έργο δεν θα 
επηρεάσει σημαντικά τον τόπο Natura 2000 που βρίσκεται πλησίον του είτε μεμονωμένο είτε 
σε συνδυασμό με άλλα σχέδια ή έργα ή, σε αντίθετη περίπτωση, κατά πόσο εφαρμόστηκαν οι 
διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 4.

Οι αρμόδιες αρχές απάντησαν ότι η πιθανότητα οιασδήποτε σημαντικής επίπτωσης του έργου 
στον τόπο Natura 2000 που ονομάζεται “Pelouses calcaires de la région de Junglinster 
(LU0001020)”, είτε μόνο του είτε σε συνδυασμό με άλλα έργα, έχει αποκλειστεί βάσει  
αναλυτικής εξέτασης την οποία  πραγματοποίησε εγκεκριμένος και ανεξάρτητος φορέας 
σύμφωνα με επιστημονικά κριτήρια. Η εξέταση αυτή διενεργήθηκε στο πλαίσιο διαδικασίας 
έκδοσης άδειας που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία περί διατήρησης της φύσης 
(τροποποιημένος νόμος της 19ης Ιανουαρίου 2004 περί προστασίας της φύσης και των 
φυσικών πόρων - concernant la protection de la nature et des ressources naturelles). Η 
αναλυτική εξέταση καταλήγει στο εξής συμπέρασμα "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." (μετάφραση: "Το σχέδιο της κατασκευής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας και η τοποθεσία της δεν επηρεάζουν κανένα οικότοπο ή είδος που καλύπτεται από 
την ειδική ζώνη διατήρησης ' ασβεστολιθικοί λειμώνες της περιοχής του Junglinster' (LU 
0001020). Λαμβανομένης υπόψη της απόστασης μεταξύ της μονάδας και των συνόρων της 
συγκεκριμένης ζώνης, εξαλείφθηκε επιτυχώς ως προς τη λειτουργία της μονάδας κάθε 
αμφιβολία σχετικά με τη διατάραξη ειδών που καλύπτονται από την ΕΖΔ και κάθε αμφιβολία 
ως προς τη ρύπανση, υποβάθμιση ή καταστροφή οικοτόπων ή οικοτόπων ειδών που 
καλύπτονται από την ΕΖΔ"). Βάσει της αξιολόγησης αυτής, η άδεια χορηγήθηκε, σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία περί διατήρησης της φύσης και με τις διατάξεις του άρθρου 6, 
παράγραφος 3 της Οδηγίας για τους οικοτόπους.

                                               
1 ΕΕ L 206, της 22.7.92, σ. 7.
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Οδηγία 2008/98/EΚ1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα 
(οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα)

Το διάταγμα αριθ: 1/10/0456/DD του Ministère du Developpement durable et des 
Infrastructures (μετάφραση: Υπουργείου Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών) του 
Λουξεμβούργου, της 26ης Απριλίου 2011 συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις που 
απαριθμούνται στο άρθρο 23 της Οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα σχετικά με την έκδοση 
αδειών για την επεξεργασία λυμάτων.  

Συμπέρασμα

Κατόπιν ελέγχου μέσω της διαδικασίας EU Pilot, η Επιτροπή συνάγει το συμπέρασμα ότι δεν 
διαπιστώθηκαν παραβιάσεις της Οδηγίας Seveso, της Οδηγίας περί βιομηχανικών εκπομπών 
(ΟΒΕ), της Οδηγίας για τους οικοτόπους ή της Οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα. Κατόπιν 
συζητήσεως σε συνάντηση με τις αρχές του Λουξεμβούργου στις 21 Ιανουαρίου 2015, η 
Επιτροπή καταλήγει επίσης στο συμπέρασμα ότι δεν υφίστανται επαρκείς υποδείξεις όσον 
αφορά παράβαση των οδηγιών ΕΠΕ και ΣΠΕ. Η Επιτροπή δεν προτίθεται, ως εκ τούτου, να 
κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει. 

Ωστόσο, όσον αφορά το βιοαέριο και την Οδηγία ΕΠΕ, η Επιτροπή θα παράσχει περαιτέρω 
κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη μέλη.  

Συμπληρωματικά, η Επιτροπή έχει ενημερωθεί επίσης ότι πριν από την υποβολή της αναφοράς 
εθνικά μέσα είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 της Οδηγίας ΕΠΕ. 

                                               
1 ΕΕ L 312, της 22.11.2008, σ. 3.


