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28.2.2014

TEATIS LIIKMETELE

Teema: Petitsioon nr 0236/2013, mille on esitanud Belgia kodanik Patrick Vanhoudt 
koos 35 allkirjaga Luksemburgis Gonderanges asuva elektrijaama projekti 
kinnitamise kohta

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja mõistab hukka selle, et Luksemburg rikub ELi õigusakte, andes loa 
elektrijaama ehitamiseks Gonderangesse. Täpsemalt süüdistab ta riiki selles, et too ei täida 
Seveso direktiivi (direktiiv 96/82/EÜ, mis asendati direktiiviga 2012/18/EL) ohtlike ainetega 
seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta, jäätmete raamdirektiivi (direktiiv 2008/98/EÜ) 
ja ka tööstusheidete direktiivi 2010/75/EL. Elektrijaam oleks erakapitalil põhinev ettevõte, 
mis varustaks äripiirkonda vee ja elektriga. Petitsiooni esitaja märgib, et projekt näeb ette 
puidu tööstusliku põletamise, mis tooks kaasa tõsiseid tervise-, ohutuse ja majanduslikke riske 
kohaliku elanikkonna ja ümbruskonna jaoks. 

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 6. novembril 2013. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 202 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. veebruaril 2014

* Nõukogu direktiiv 96/82/EÜ1 (Seveso direktiiv)

Seveso II direktiiv 96/82/EÜ ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta 
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sätestab käitajate ja pädevate asutuste jaoks eeskirjad seoses käitistega, kus on ohtlikke aineid 
üle direktiivi lisas nimetatud piirväärtuste. Keemiliste ainete eri kategooriatele kohaldatakse 
erinevaid piirväärtuseid, nii et suurima riskiga ainete suhtes kohaldatakse madalamaid 
piirväärtusi. Biogaas võib olenevalt koostisest kuuluda erinevatesse Seveso direktiiviga 
hõlmatud kategooriatesse.

Et määrata kindlaks, kas Seveso direktiiv on kohaldatav, palub Euroopa Komisjon 
Luksemburgi ametiasutustel anda teavet sealse biogaasi koostise ja keemilise klassifikatsiooni 
kohta ning käitises toodetavate ja/või ladustatavate koguste kohta.

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL1 (tööstusheidete kohta)

Direktiiviga 2010/75/EL kehtestatakse loamenetlus ja direktiivi I lisas loetletud tegevuste 
korral kehtivad nõuded eesmärgiga vältida jäätmeteket ning vältida või minimeerida 
saasteainete heitkoguste sattumist õhku, vette ja pinnasesse. Tööstusheidete direktiivi 
kohaldatakse tegevuste suhtes, milleks on tavajäätmete taaskasutusse võtmine 
tootmisvõimsusega üle 75 tonni ööpäevas, see hõlmab ka bioloogilist töötlemist (anaeroobse 
kääritamise puhul 100 tonni päevas). 

Et määrata kindlaks, kas asjaomase käitise suhtes kohaldatakse tööstusheidete direktiivi, 
palub Euroopa Komisjon Luksemburgi ametiasutustelt üksikasjalikku teavet selles käitises 
toimuma hakkavate tegevuste, kasutatavate kütuste ja selle kohta, kas kohaldatavad 
piirväärtused on täidetud. 

⃰ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/92/EL2 (keskkonnamõju hindamise direktiiv)

Direktiivi 2011/92/EÜ artikli 4 lõige 2 näeb ette, et kui projekt kuulub ühte II lisas loetletud 
kategooriatest, teevad liikmesriigid kindlaks, kas projekti hinnatakse artiklite 5–10 kohaselt. 
Iga kõnealuses lisas loetletud projekti tuleb sõeluda vähemalt võimalike mõjude suhtes 
keskkonnale, kusjuures mõjusid tuleb mõista väga laialt. Petitsioonis esitatud kirjelduse alusel 
kuulub projekt tõenäoliselt II lisa energiatööstust käsitleva 3. osa alla: a) tööstusrajatised 
elektri, auru ja sooja vee tootmiseks (I lisaga hõlmamata projektid). Seetõttu oleksid 
ametiasutused pidanud tegema vähemalt sellise sõelumise ja kui mõjud oleks kindlaks tehtud, 
oleks tulnud teha mõjude täielik hindamine. 

Petitsiooni esitaja väitel ei ole keskkonnamõju hindamist tehtud. Seda arvesse võttes küsib 
komisjon Luksemburgi ametiasutustelt, kas nad sõelusid projekti vähemalt direktiivi nõuete 
kohaselt, kui kiitsid heaks loa biogaasitehase käitamiseks, ning kui kontrollisid, siis millised 
olid selle tulemused. 

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2001. aasta direktiiv 2001/42/EÜ3 teatavate 
kavade ja programmide keskkonnamõju hindamise kohta (keskkonnamõju strateegilise 
hindamise direktiiv) 

Kõnealuse direktiivi artikli 3 lõigete 1 ja 2 kohaselt korraldatakse keskkonnamõju hindamine 
tõenäoliselt olulise keskkonnamõjuga kavade ja programmide suhtes, mis on koostatud muu 
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hulgas energeetika, tööstuse, jäätmehoolduse, asulaplaneerimise või maakasutuse valdkonnas 
ja millega luuakse raamistik tulevase nõusoleku saamiseks projektidele, mis on loetletud 
direktiivi 2011/92/EL I ja II lisas. 

Esitatud teabest näib järelduvat, et keskkonnamõju strateegiline hindamine viidi lõpule 2011. 
aasta aprillis ning seega on Luksemburgi ametiasutused täitnud oma kohustuse 
keskkonnamõju strateegiline hindamise direktiivist tulenevalt. Et olukorrast täit ülevaadet 
saada, küsib Euroopa Komisjon Luksemburgi ametiasutustelt rakendatud menetluse kohta 
üksikasjalikke andmeid. 

⃰ Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ1 (elupaikade direktiiv)

Elupaikade direktiivi artikli 6 lõikes 3 on sätestatud, et iga kava või projekti, mis ei ole 
otseselt seotud ala kaitsekorraldusega või ei ole selleks otseselt vajalik, kuid mis tõenäoliselt 
avaldab alale olulist mõju eraldi või koos muude kavade või projektidega, tuleb asjakohaselt 
hinnata seoses tagajärgedega, mida see ala kaitse-eesmärkidele avaldab. Pädevad siseriiklikud 
asutused annavad kavale või projektile kava või projekti tagajärgede hindamise järelduste 
alusel ning lõike 4 sätete kohaselt nõusoleku alles pärast seda, kui nad on kindlaks teinud, et 
see ei avalda asjaomase ala terviklikkusele negatiivset mõju, ja teevad seda vajaduse korral 
pärast avaliku arvamuse saamist. Direktiivi artikli 6 lõige 4 sisaldab sätteid selliste kavade või 
projektide lubamiseks, mis hoolimata negatiivsest hinnangust kava või projekti tagajärgedele 
Natura 2000 ala suhtes ja alternatiivsete lahenduste puudumisel tuleb kava või projekt üldiste 
huvide seisukohast eriti mõjuvatel põhjustel siiski ellu viia. 

Euroopa Komisjon küsib teavet kõnealuste sätete rakendamise kohta, eriti seda, kas ja milliste 
kriteeriumide alusel on järeldatud, et projekt ei mõjuta oluliselt ühtki Natura 2000 ala või 
vastasel juhul, kas eespool nimetatud sätteid on rakendatud.

⃰ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ2 (jäätmete raamdirektiiv)

Direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid) artikli 23 kohaselt peavad liikmesriigid 
kehtestama nõude, et iga asutus või ettevõtja, kes kavatseb tegeleda jäätmetöötlusega, peab 
hankima selleks pädevalt asutuselt loa. Selles näidatakse muu hulgas ära asjaomase 
tegevuskoha seisukohalt olulised tehnilised ja muud nõuded ning rakendatavad ohutus- ja 
ettevaatusmeetmed.

Peale selle sätestab jäätmete raamdirektiivi artikli 23 lõige 3, et kavatsetav töötlusviis peab 
vastama nõuetekohaselt direktiivi artiklile 13 inimese tervise ja keskkonna kaitse kohta. Kui 
pädev asutus peab seda töötlusviisi vastuvõetamatuks, keeldub ta luba andmast.

Eespool kirjeldatut arvesse võttes küsib Euroopa Komisjon Luksemburgi ametiasutustelt, kas 
eespool nimetatud ELi õigusaktide nõudeid on biogaasitehase käitamiseks luba andes 
täidetud.

Järeldus

Kuna tegemist võib olla potentsiaalse ELi õigusaktide rikkumisega, algatab Euroopa Komisjon 
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Luksemburgi ametiasutustega uurimised. 

4. Komisjoni vastus (läbivaatamine), mis saadi 28. veebruaril 2015

* Nõukogu direktiiv 96/82/EÜ1 (Seveso direktiiv)

Euroopa Komisjoni talituste 18. juuni 2014. aasta kirjale Luksemburgi ametiasutuste poolt 26. 
septembril ja 1. oktoobril 2014 saadetud vastusest järeldub, et Gonderage projekt ei kuuluks 
Seveso direktiivi kohaldamisalasse, arvestades et maksimaalne käitises ladustatud biogaasi 
kogus oleks 4,6 tonni. See jääb alla direktiivi 5 tonni piirmäära (kui biogaas klassifitseeruks 
äärmiselt tuleohtlikuna) või 50 tonni piirmäära (kui biogaasil oleks maagaasiga võrdväärne 
kvaliteet ja see klassifitseeruks seega Seveso direktiivi järgi maagaasiga sama normi alla). 

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL2 (tööstusheidete kohta)

Luksemburgi ametiasutused kinnitasid oma eespool nimetatud vastuses, et ainus tehtav 
jäätmekäitlustegevus on anaeroobne kääritamine ning et põletusseadmes jäätmete 
töötlemist/põletamist ei toimu. Tavajäätmete taaskasutamises seisneva tegevuse maht oleks 
15 300 tonni aastas, mis on võrdväärne 42 tonniga päevas. Seetõttu ei ületaks see võimsust 
100 tonni päevas, mis on tööstusheidete direktiivi kohaldamise piirmäär juhul, kui ainus 
jäätmekäitlustegevus on tavajäätmete anaeroobne kääritamine. 

Mis puudutab kavandatavat põletusseadet, siis selle kogu nimisoojusvõimsus oleks 6,5 MW, 
s.o oluliselt alla tööstusheidete direktiivi kohaldamise piirmäära 50 MW.

⃰ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/92/EL3 (keskkonnamõju hindamise direktiiv)

Petitsioonis esitatud projekti kirjelduse alusel küsis Euroopa Komisjon selgitust, miks 
Luksemburgi ametiasutused ei pidanud kohaldatavaks direktiivi 2011/92/EL (keskkonnamõju 
hindamise direktiiv) II lisa punkti 3 alapunkti a – „Tööstusrajatised elektri, auru ja sooja vee 
tootmiseks (I lisaga hõlmamata projektid)” – ning punkti 11 alapunkti b –
„jäätmekõrvaldusrajatised (I lisaga hõlmamata projektid)”. 

Keskkonnamõju hindamise direktiivi artikli 4 lõike 2 kohaselt teevad liikmesriigid juhul, kui 
projekt kuulub ühte keskkonnamõju hindamise direktiivi II lisas loetletud kategooriasse, 
üksikjuhtumi uurimise või endi kehtestatud künniste või tingimuste abil kindlaks, kas projekti 
suhtes kohaldatakse keskkonnamõju hindamist (sõelumine). See sõelumine peaks võtma 
arvesse keskkonnamõju hindamise direktiivi III lisas sätestatud kriteeriume ning juhul kui 
projektil on tõenäoliselt oluline keskkonnamõju, tuleb teha keskkonnamõju hindamine.

Ametiasutuste sõnul ei olnud keskkonnamõju hindamise direktiiv projekti suhtes kohaldatav. 
Vastuses süsteemi EU Pilot kaudu esitatud teabenõudele väidavad nad, et mitte ükski projekti 
omadus ei põhjustanud keskkonnamõju hindamise direktiivi kohaldamist. Konkreetsemalt 
selgitasid nad, et projekt seisneb biogaasi, mitte elektri, auru või sooja vee tootmises ega 
kuulu seetõttu keskkonnamõju hindamise direktiivi II lisa punkti 3 alapunkti a alla. Veel 
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väidavad nad, et projekt toodab ainult 2,6 miljonit m3 biogaasi aastas ning selle soojusväljund 
on alla 15 MW (mis jääb allapoole tööstusheidete direktiivi 2010/75/EL piirmäära) ning 
seetõttu ei saa see kvalifitseeruda ka tööstuskäitisena. 21. jaanuari 2015. aasta kohtumisel 
selgitasid nad, et käitise olemus ei seisne jäätmete kõrvaldamises, vaid pigem 
taaskasutamises, mistõttu ei kohaldatud projekti suhtes ka II lisa punkti 11 alapunkti b. 

Vastab tõele, nagu Luksemburgi ametiasutused väidavad, et keskkonnamõju hindamise 
direktiiv ei näe konkreetselt ette biogaasi tootmise projekti kategooriat. Kuigi sellest 
järeldusest ei tulene tingimata, et keskkonnamõju hindamise direktiiv ei ole selliste biogaasi 
projektide suhtes kunagi kohaldatav, ei saa Euroopa Komisjon antud juhtumil järeldada, et 
Luksemburgi ametiasutused tegid kohaldatavuse hindamisel ja 26. aprillil 2011 luba andes
väära järelduse, et projekt jääb keskkonnamõju hindamise direktiivi reguleerimisalast välja. 
Seetõttu ei näe komisjon Luksemburgi poolt 2011. aastal ühtki keskkonnamõju hindamise 
direktiivi rikkumist. 

Olles pärast seda märganud biogaasi projektide arvu suurenemist ning saanud küsimusi seoses 
keskkonnamõju hindamise direktiivi kohaldamisega, koostab komisjon praegu 
keskkonnamõju hindamise direktiivi alusel praktilisi suuniseid biogaasiga seotud projektide 
kohta. 

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2001. aasta direktiiv 2001/42/EÜ1 teatavate 
kavade ja programmide keskkonnamõju hindamise kohta (keskkonnamõju strateegilise 
hindamise direktiiv) 

Oma vastuses süsteemi EU Pilot kaudu esitatud teabenõudele märgivad Luksemburgi 
ametiasutused, et projekt ei oleks toonud kaasa oma asukohapiirkonna 
ümberklassifitseerimist. 

Täiendavas vastuses ütlevad nad, et projekt asub maa-/põllumajanduspiirkonnas, kus saab 
kooskõlas siseriikliku õigusega lubada taastuvenergia tootmiskäitiseid ilma asukohapiirkonna 
ümberklassifitseerimiseta. See vastus tähendab, et kehtiv maakasutusplaan (plan 
d´aménagement general) ei vajanud muutmist. Kuna keskkonnamõju strateegilise hindamise 
direktiivi kohaldatakse ainult juhul, kui muudetakse kehtivat maakasutusplaani, ei saa 
Euroopa Komisjon järeldada, et keskkonnamõju strateegilise hindamise direktiivi oleks 
rikutud.

⃰ Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ2 (elupaikade direktiiv)

Euroopa Komisjon on palunud pädevatel asutustel selgitada, kas ja kuidas on rakendatud 
elupaikade direktiivi artikli 6 lõike 3 sätteid, eelkõige kas ja milliste kriteeriumide alusel on 
järeldatud, et projektil üksikult või koos teiste plaanide või projektidega tõenäoliselt ei ole 
olulist mõju lähedalasuvale Natura 2000 alale või vastasel juhul, kas artikli 6 lõike 4 sätteid 
on rakendatud.

Pädevad asutused on vastanud, et tõenäosus, et projekt üksikult või koos teiste plaanide või 
projektidega avaldaks olulisi mõjusid Natura 2000 alale „Pelouses calcaires de la région de 
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Junglinster (LU0001020)”, välistati sõelumise alusel, mille viis teaduslike kriteeriumide 
alusel läbi volitatud ja sõltumatu organ. Seda tehti siseriiklike õigusnormidega ettenähtud loa 
andmise menetluse raames (la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la 
nature et des ressources naturelles). Kontrolli tulemusel järeldati, et „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.” (tõlge: „Elektrijaama ehitamise projekt ja selle asukoht ei mõjuta ühtki elupaika 
ega asjaomast liiki erikaitsealal „Junglinsteri piirkonna lubjarikkad rohumaad” (LU 
0001020). Võttes arvesse jaama ning asjaomase ala piiride vahelist kaugust, on seoses jaama 
käitamisega edukalt kõrvaldatud kõik kahtlused mõne kaitsealuse liigi häirimise suhtes, seega 
ka kõik kahtlused, et jaama käitamine võiks saastata, halvendada või hävitada kaitsealuseid 
elupaiku või kaitsealuste liikide elupaiku.”) Kõnealuse hinnangu alusel anti luba kooskõlas 
siseriiklike looduskaitseõigusaktidega ning elupaikade direktiivi artikli 6 lõikega 3.

⃰ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ1 (jäätmete raamdirektiiv)

26. aprilli 2011. aasta seadus nr 1/10/0456/DD, mille on välja andnud Luksemburgi Ministère 
du Developpement durable et des Infrastructures (tõlge: säästva arengu ja infrastruktuuri 
ministeerium), vastab jäätmete raamdirektiivi artiklis 23 loetletud nõuetele seoses 
jäätmekäitluslubade väljastamisega. 

Järeldus

Pärast kontrolli süsteemi EU Pilot kaudu tegi Euroopa Komisjon järelduse, et Seveso direktiivi, 
tööstusheidete direktiivi, elupaikade direktiivi või jäätmete raamdirektiivi rikkumised ei ole 
leidnud kinnitust. 21. jaanuaril 2015 Luksemburgi ametiasutustega peetud kohtumise arutelude 
tulemusel järeldab Euroopa Komisjon samuti, et pole piisavat alust keskkonnamõju hindamise 
direktiivi või keskkonnamõju strateegilise hindamise direktiivi rikkumise tuvastamiseks. Seega 
ei ole Euroopa Komisjonil kavas rikkumismenetlust algatada. 

Seoses biogaasi ja keskkonnamõju hindamise direktiiviga annab Euroopa Komisjon siiski 
liikmesriikidele täiendavaid suuniseid.

Lisaks on Euroopa Komisjonile teatatud, et enne petitsiooni esitamist oli juba rakendatud 
riiklikke õiguskaitsevahendeid kooskõlas keskkonnamõju hindamise direktiivi artikliga 11. 
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