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Tárgy: Patrick Vanhoudt belga állampolgár által benyújtott 0236/2013. számú, 35 
aláírást tartalmazó petíció Gonderange-ban (Luxemburg) egy erőműprojekt 
jóváhagyásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy egy Gonderange-ban felépíteni tervezett erőmű 
engedélyezésével Luxemburg megsérti az európai jogszabályokat. A petíció benyújtója 
különösképpen kifogásolja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének 
kezeléséről szóló Seveso-irányelv (96/82/EK irányelv, amelynek helyébe a 2012/18/EU 
irányelv lépett), a hulladékokról szóló keretirányelv (2008/98/EK irányelv), valamint az ipari 
kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv megsértését. Az erőmű magántulajdonban áll 
majd, és egy kereskedelmi terület számára fog vizet és elektromos áramot szolgáltatni. A 
petíció benyújtója megállapítja, hogy a projekt ipari mértékű faégetéssel jár együtt, így súlyos 
egészségügyi, biztonsági és gazdasági kockázatokkal jár majd a helyi lakosságra, valamint a 
projekt közvetlen környezetére nézve. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. február 28.
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* A Tanács 96/82/EK irányelve1 (a Seveso-irányelv)

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 
96/82/EK irányelv (Seveso II. irányelv) meghatározza az üzemeltetőkre és a hatáskörrel 
rendelkező hatóságokra irányadó szabályokat azokkal az üzemekkel kapcsolatban, ahol az 
irányelv mellékletében meghatározott küszöbértékeket meghaladó mennyiségben vannak 
jelen veszélyes anyagok. Különböző küszöbértékek alkalmazandók az érintett vegyi anyag 
anyagcsoportjától függően, és a legalacsonyabb küszöbértékek a legveszélyesebb anyagokra 
vonatkoznak. A biogáz összetételétől függően a Seveso-irányelv hatálya alá tartozó 
különböző anyagcsoportokba tartozhat. 

A Seveso-irányelv alkalmazhatóságának megállapítása érdekében a Bizottság megkeresi a 
luxemburgi hatóságokat, hogy szolgáltassanak információt az adott biogáz összetételéről és 
kémiai besorolásáról, továbbá a helyszínen előállítandó és/vagy tárolandó mennyiségekről.  

* Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve2 (az ipari kibocsátásokról szóló 
irányelv)

A 2010/75/EU irányelv a levegőbe, a vízbe és a talajba történő szennyező kibocsátások 
minimálisra csökkentése, továbbá a hulladékképződés megakadályozása érdekében megállapít 
egy engedélyezési eljárást, valamint rögzíti az I. mellékletben felsorolt tevékenységek 
folytatásának feltételeit. Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv alkalmazandó a nem 
veszélyes hulladékok hasznosítását magában foglaló tevékenységekre, biológiai kezelés 
esetén 75 tonna/nap kapacitás felett (anaerob lebontás esetén 100 tonna/nap felett). 

Annak megállapítása érdekében, hogy az ipari kibocsátásokról szóló irányelv az adott 
létesítményre alkalmazandó-e, a Bizottság meg fogja keresni a luxemburgi hatóságokat, hogy 
adjanak részletes tájékoztatást az üzemben folytatandó tevékenységekről, a felhasznált 
üzemanyagokról és a vonatkozó küszöbértékek esetleges eléréséről. 

* Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve3 (a környezeti hatásvizsgálatról 
szóló irányelv, illetve KHV-irányelv)

A 2011/92/EU irányelv 4. cikkének (2) bekezdése szerint a II. mellékletben felsorolt 
kategóriákba sorolandó projektek esetében a tagállamok határozzák meg, hogy a projektet alá 
kell-e vetni az 5–10. cikknek megfelelő vizsgálatnak. Az e mellékletben felsorolt 
projekteknek meg kell vizsgálni legalább a környezetre gyakorolt lehetséges hatásait, melynek 
során a hatás fogalmát rendkívül tágan kell értelmezni. A petícióban található leírás szerint a 
projekt valószínűleg a II. melléklet energiaiparról szóló 3. részének hatálya alá sorolandó: a) 
Ipari létesítmények villamos energia, gőz és meleg víz előállítására (az I. mellékletben nem 
szereplő projektek). Következésképpen a hatóságoknak legalább egy ilyen vizsgálatot el 
kellett végezniük, és abban az esetben, ha hatást azonosítottak, vagy kellett volna 
azonosítaniuk, akkor a teljes vizsgálatot el kellett volna végezni. 

A petíció benyújtója szerint környezeti hatásvizsgálatot nem végeztek. Ennek fényében a 
Bizottság meg fogja kérdezni a luxemburgi hatóságoktól, hogy az irányelv előírásainak 
megfelelően megvizsgálták-e a projektet legalább a biogázüzem működésének engedélyezése 
                                               
1 HL L 10., 1997.1.14., 1. o. 
2 HL L 334., 2010.12.17., 17. o.
3 HL L 26., 2012.1.28., 1. o.
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során, és ha igen, mi volt a vizsgálat eredménye. 

* Az Európai Parlament és a Tanács 2001. június 27-i 2001/42/EK irányelve1 bizonyos tervek 
és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (az SKV-irányelv), 

Az irányelv 3. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint környezeti vizsgálatot kell végezni 
azokkal a tervekkel és programokkal kapcsolatban, amelyeknek valószínűleg jelentős 
környezeti hatásuk lesz, és amelyek többek között az energetika, az ipar, a 
hulladékgazdálkodás, a területrendezés, illetve a földhasználat terén készülnek, és amelyek 
meghatározzák a 2011/92/EK irányelv I. és II. mellékletében felsorolt projektek jövőbeli 
engedélyének kereteit. 

Az információk alapján úgy tűnik, hogy az SKV-t 2011 áprilisában véglegesítették, így a 
luxemburgi hatóságok teljesítették az SKV-irányelvből eredő kötelezettségüket. A helyzet 
teljes áttekintése érdekében a Bizottság meg fogja keresni a luxemburgi hatóságokat a 
lefolytatott eljárás részleteivel kapcsolatban. 

* A Tanács 92/43/EGK irányelve2 (élőhelyvédelmi irányelv)

Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) bekezdése értelmében, megfelelő vizsgálatot kell 
folytatni minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely nem kapcsolódik 
közvetlenül, illetve nem nélkülözhetetlen a természeti terület kezeléséhez, de akár 
önmagában, akár pedig más terv vagy program részeként valószínűleg jelentős hatással lesz 
arra, figyelembe véve az adott természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket. A 
természeti területre gyakorolt hatások vizsgálatának eredményét figyelembe véve, továbbá a 
(4) bekezdés rendelkezéseinek értelmében az illetékes nemzeti hatóságok csak azután hagyják 
jóvá az érintett tervet vagy programot, hogy megbizonyosodtak arról, hogy az nem fogja 
hátrányosan befolyásolni az érintett természeti terület épségét, és miután – adott esetben –
kikérték a lakosság véleményét is. Az irányelv 6. cikkének (4) bekezdése rendelkezik az olyan 
tervek vagy programok engedélyezéséről, amelyeket a Natura 2000 területekre gyakorolt 
hatások vizsgálatának kedvezőtlen eredménye ellenére valamely elsődlegesen fontos 
közösségi érdekre figyelemmel – alternatív megoldás hiányában – mégis végre kell hajtani. 

A Bizottság tájékoztatást fog kérni e rendelkezések végrehajtásáról, és különösen arról, hogy 
milyen kritériumok alapján állapították meg, hogy a projekt nem gyakorol jelentős hatást 
Natura 2000 területre, illetve hogy a fent említett rendelkezéseket betartották-e.

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve3 (a hulladékokról szóló 
keretirányelv).

A hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv 23. cikke szerint a tagállamok előírják a 
hulladékkezelést végezni kívánó létesítmények vagy vállalkozások számára az illetékes 
hatóságok által kibocsátandó engedély beszerzését. Ezek tartalmazzák többek között az 
érintett telepre érvényes műszaki és egyéb követelményeket, továbbá a meghozandó 
biztonsági és elővigyázatossági intézkedéseket.

Ezenfelül a hulladékokról szóló irányelv 23. cikkének (3) bekezdése rögzíti, hogy az 

                                               
1 HL L 197., 2001.7.21., 30. o.
2 HL L 206., 1992.7.22., 7. o. 
3 HL L 312., 2008.11.22., 3. o.
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irányelvnek az emberi egészség és a környezet védelméről rendelkező 13. cikkét a kívánt 
hulladékkezelési módszer megítélése során megfelelően figyelembe kell venni. Ha az illetékes 
hatóság úgy ítéli meg, hogy az említett módszer elfogadhatatlan, akkor meg kell tagadnia az 
engedély kibocsátását.

A fentiekre tekintettel a Bizottság meg fogja kérdezni a luxemburgi hatóságoktól, hogy az 
előbbiekben említett uniós jogi előírásokat a biogázüzem működési engedélyének kiadása 
során betartották-e.  

Következtetés

Mivel lehetséges, hogy az uniós jogot megsértették, a Bizottság a luxemburgi hatóságok 
bevonásával vizsgálatot indít. 

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2015. február 28.

* A Tanács 96/82/EK irányelve1 (a Seveso-irányelv)

A Bizottság szolgálatai által 2014. június 18-án elküldött levélre a luxemburgi hatóságok által 
2014. szeptember 26-án és 2014. október 1-jén elküldött válaszleveléből kiderül, hogy a 
Gonderange-i projekt nem tartozik a Seveso-irányelv hatálya alá, mivel a telephelyen 
tárolandó biogáz maximális mennyisége 4,6 tonna lenne. Ez a Seveso-irányelv 5 tonnás 
küszöbértéke alatt (amennyiben a biogáz besorolása rendkívül gyúlékony lenne), illetve az 50 
tonnás küszöbérték alatt is van (amennyiben a biogáz földgázzal egyenértékű minőséggel 
rendelkezik, és így a Seveso-irányelv szerint a földgázzal megegyező besorolás alá tartozik). 

* Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve2 (az ipari kibocsátásokról szóló 
irányelv)

Fent említett válaszukban a luxemburgi hatóságok megerősítették, hogy az egyetlen 
hulladékkezelési tevékenység anaerob biológiai lebontás révén zajlik, és az üzemben nem 
kezelnek és nem égetnek hulladékot. A nem veszélyes hulladékok hasznosítását magában 
foglaló tevékenységek mennyisége évente 15300 tonna lenne, ami napi 42 tonnának felel 
meg. Ennélfogva a tevékenység nem haladná meg a napi 100 tonnás kapacitást, ami az ipari 
kibocsátásokról szóló irányelv alkalmazásának küszöbértéke, amennyiben az egyetlen 
hulladékkezelési forma nem veszélyes hulladékok anaerob lebontása. 

A tervezett égetőmű tekintetében a teljes névleges bemenő hőteljesítmény 6,5 MW lenne, ami 
messze elmarad az ipari kibocsátásokról szóló irányelv alkalmazásának 50 MW-os 
küszöbértékétől.

* Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve3 (a környezeti hatásvizsgálatról 
szóló irányelv, illetve KHV-irányelv)

A petíció benyújtója által adott projektleírás alapján a Bizottság felvilágosítást kért arról, hogy 
a luxemburgi hatóságok miért gondolták, hogy a 2011/92/EU irányelv (KHV-irányelv) II. 

                                               
1 HL L 10., 1997.1.14., 13. o. 
2 HL L 334., 2010.12.17., 17. o.
3 HL L 26., 2012.1.28., 1. o.
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melléklete 3. pontjának a) bekezdése („Ipari létesítmények villamos energia, gőz és meleg víz 
előállítására [az I. mellékletben nem szereplő projektek]”), valamint 11. pontjának b) 
bekezdése („Hulladék ártalmatlanítására szolgáló létesítmények [az I. mellékletben nem 
szereplő projektek]”) nem alkalmazandó. 

A KHV-irányelv 4. cikkének (2) bekezdése szerint a II. mellékletben felsorolt kategóriákba 
sorolandó projektek esetében a tagállamok határozzák meg esetenként, küszöbértékek vagy 
kritériumok alapján, hogy a projektet alá kell-e vetni környezeti hatásvizsgálatnak 
(átvilágításnak). Az átvilágításnak figyelembe kell vennie a KHV-irányelv III. mellékletében 
szereplő kritériumokat, és ha a projekt várhatóan jelentős hatást gyakorol a környezetre, 
környezeti hatásvizsgálatot kell végezni.

A hatóságok szerint a KHV-irányelv nem alkalmazandó a projektre. Az EU Pilot rendszeren 
keresztül feltett kérdésre azt a választ adták, hogy a projekt egyetlen jellemzője sem indokolta 
a KHV-irányelv alkalmazását. Ismertették, hogy a projekt biogáztermelésről szól, nem 
villamos energia, gőz vagy meleg víz előállításáról, így nem esik a KHV-irányelv II. 
melléklete 3. pontja a) bekezdésének hatálya alá. Ezenkívül – állításuk szerint – a projekt 
évente mindössze 2,6 millió tonna köbméter biogázt termel, hőteljesítménye pedig nem éri el 
a 15 MW-ot (ami az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelvben meghatározott 
küszöbérték alatt van), így nem minősül ipari létesítménynek sem, továbbá a 2015. január 21-i 
találkozón ismertették, hogy a létesítmény lényege nem a hulladékártalmatlanítás, hanem a 
hulladékhasznosítás, így a II. melléklet 11. pontjának b) bekezdése sem alkalmazandó rá. 

A luxemburgi hatóságok megállapításának megfelelően igaz, hogy a KHV-irányelv nem
rendelkezik biogáztermeléssel foglalkozó projektkategóriáról. Bár ez nem feltétlenül jelenti 
azt, hogy a KHV-irányelv soha nem lesz alkalmazandó az ilyen biogázprojektekre, a 
Bizottság ebben az esetben nem tudja megállapítani, hogy a luxemburgi hatóságok a kérelem 
értékelésekor és az engedély 2011. április 26-i megadásának időpontjában helytelenül 
állapították volna meg, hogy a projekt a KHV-irányelv hatályán kívül esik. Ennélfogva a 
Bizottság nem tudja megállapítani, hogy Luxemburg 2011-ben megsértette volna a KHV-
irányelvet. 

Mivel azonban azóta megnőtt a biogázprojektek száma és számos kérdés érkezett a 
Bizottsághoz a KHV-irányelv alkalmazandóságával kapcsolatban, a Bizottság most 
véglegesíti gyakorlati útmutatóját a biogázhoz kapcsolódó projektek és a KHV-irányelv 
kapcsolatáról. 

* Az Európai Parlament és a Tanács 2001. június 27-i 2001/42/EK irányelve1 bizonyos tervek 
és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (az SKV-irányelv), 

Az EU Pilot rendszeren keresztül adott válaszukban a luxemburgi hatóságok jelezték, hogy a 
projekt nem vezetett volna az elhelyezkedése szerinti terület átsorolásához. 

Kiegészítő válaszukban a luxemburgi hatóságok jelezték, hogy a projekt 
vidéki/mezőgazdasági területen található, ahol a nemzeti jogszabályok szerint az 
elhelyezkedés szerinti terület átsorolása nélkül engedélyezhető megújuló energia előállítására 
alkalmas létesítmény. Ez a válasz azt feltételezi, hogy a hatályos földhasználati tervet („plan 
d´aménagement general”) nem kellett módosítani. Mivel az SKV-irányelv csak abban az 

                                               
1 HL L 197., 2001.7.21., 30. o.
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esetben alkalmazandó, ha módosul a hatályos földhasználati terv, a Bizottság arra a 
következtetésre jutott, hogy az SKV-irányelvet nem szegték meg.

* A Tanács 92/43/EGK irányelve1 (élőhelyvédelmi irányelv)

A Bizottság az illetékes hatóságoknál érdeklődött aziránt, hogy az élőhelyvédelmi irányelv 6. 
cikkének (3) bekezdését végrehajtották-e, illetve hogyan hajtották végre, továbbá aziránt, 
hogy mely kritériumok alapján állapították meg azt, hogy a projekt valószínűleg nem 
gyakorol jelentős hatást a közeli Natura 2000 területre, akár önállóan, akár más tervekkel 
vagy projektekkel együtt, végül pedig aziránt, hogy a 6. cikk (4) bekezdésének rendelkezéseit 
végrehajtották-e.

Az illetékes hatóságok válasza szerint a projekt „Pelouses calcaires de la région de 
Junglinster (LU0001020)” nevű Natura 2000 területre gyakorolt jelentős hatásának 
valószínűsége, önmagában, vagy más projektekkel együtt, egy engedéllyel rendelkező és 
független szerv által tudományos kritériumok alapján végzett vizsgálat alapján ki lett zárva. 
Erre a vizsgálatra a nemzeti természetvédelmi jogszabály (a természet és a természeti 
erőforrások védelméről szóló, 2004. január 19-én módosított jogszabály) által előírt 
engedélyezési eljárás keretében került sor. A vizsgálat szerint „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.” (fordítás: „Az erőműépítés és helyszíne nem hat ki a »mészkedvelő gyepek a 
junglinsteri régióban (LU 0001020)« különleges természetmegőrzési terület egyetlen 
élőhelyére vagy célfajára sem. Tekintettel az üzem és az érintett terület határa közötti 
távolságra, elvetettük az üzem működése miatt a célfajok megzavarására, a célélőhelyek, 
illetve célfajok élőhelyeinek szennyezésére, állapotromlására vagy lerombolására vonatkozó 
félelmeket”). Ezen értékelés alapján az engedélyt a nemzeti természetvédelmi jogszabállyal és 
az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) bekezdésében szereplő rendelkezésekkel 
összhangban megadták.

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve2 (a hulladékokról szóló 
keretirányelv).

A 2011. április 26-i, luxemburgi Ministère du Developpement durable et des Infrastructures 
(fordítás: Fenntartható Fejlesztésért és Infrastrukturáért Felelős Minisztérium) 1/10/0456/DD 
számú rendelete megfelel a hulladékokról szóló keretirányelv 23. cikében felsorolt, a 
hulladékkezelésre vonatkozó engedélyek kiadásával kapcsolatos követelményeknek. 

Következtetés

Az EU Pilot rendszeren keresztül végzett ellenőrzéseket követően a Bizottság arra a 
megállapításra jutott, hogy sem a Seveso-irányelvet, sem az ipari kibocsátásokról szól 
irányelvet, sem az élőhelyvédelmi irányelvet, sem a hulladékkezelésre vonatkozó irányelvet 
nem sértették meg. A luxemburgi hatóságokkal tartott 2015. január 21-i ülésen a Bizottság 

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
2 HL L 312., 2008.11.22., 3. o.
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arra a megállapításra jutott, hogy sem a KHV-, sem az SKV-irányelv megsértésére nincs 
elegendő bizonyíték. A Bizottságnak ezért nem áll szándékában kötelezettségszegési eljárást 
indítani. 

A biogáz és a KHV-irányelv kapcsolata vonatkozásában azonban a Bizottság további 
útmutatást fog nyújtani a tagállamoknak.  

A Bizottságot ezenkívül arról is tájékoztatták, hogy a petíció benyújtása előtt, a KHV-irányelv 
11. cikkének megfelelően a nemzeti szinten rendelkezésre álló valamennyi jogorvoslati 
lehetőséget kimerítették.


