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aanleg van een energiecentrale in Gonderange, Luxemburg

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt erover dat Luxemburg inbreuk pleegt op Europese wetgeving door 
toestemming te geven voor de bouw van een energiecentrale in Gonderange. Indiener wijst 
specifiek op de niet-naleving van de Seveso-richtlijn (Richtlijn 96/82/EG, vervangen door 
Richtlijn 2012/18/EU) betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen 
waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, de kaderrichtlijn afval (Richtlijn 2008/98/EG) en 
ook de richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies (IED). De centrale zal een particuliere 
onderneming zijn en zal een bedrijvengebied van water en elektriciteit voorzien. Indiener 
merkt op dat het project de verbranding van hout op industriële schaal zal omvatten en als 
gevolg daarvan ernstige gezondheids-, veiligheids- en economische risico's voor de lokale 
bevolking en het milieu met zich zal meebrengen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2014

* Richtlijn 96/82/EG1 (de Seveso-richtlijn)
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In de Seveso-II-richtlijn (Richtlijn 96/82/EG betreffende de beheersing van de gevaren van 
zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken) worden regels vastgelegd voor 
de exploitanten en bevoegde autoriteiten in verband met bedrijven waar gevaarlijke stoffen 
aanwezig zijn in hoeveelheden hoger dan de drempels in de bijlage van de richtlijn. 
Afhankelijk van de categorie van gevaarlijke stoffen in kwestie zijn verschillende drempels 
van toepassing, waarbij de laagste drempels worden toegepast op de stoffen met het hoogste 
risico. Biogas kan afhankelijk van de samenstelling ervan tot verschillende categorieën 
behoren van de stoffen waarop de Seveso-richtlijn betrekking heeft. 

Om te bepalen of de Seveso-richtlijn van toepassing is, zal de Commissie aan de 
Luxemburgse autoriteiten informatie vragen over de samenstelling en chemische indeling van 
het biogas in kwestie alsmede de hoeveelheden die op het terrein zullen worden geproduceerd 
en/of opgeslagen.  

* Richtlijn 2010/75/EU1 van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies 
(Industrial Emissions Directive, IED)

In Richtlijn 2010/75/EU wordt een vergunningsprocedure vastgesteld en bevat voorschriften 
waaraan de werkzaamheden in bijlage I moeten voldoen om verontreinigende emissies in 
lucht, water en bodem te voorkomen of te minimaliseren alsmede het ontstaan van afval te 
voorkomen. De IED is van toepassing op werkzaamheden die bestaan uit de herwinning van 
niet-gevaarlijk afval met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag, door middel van een 
biologische behandeling (100 ton per dag in geval van anaërobe vergisting). 

Om te bepalen of de IED van toepassing is op de installatie in kwestie, zal de Commissie aan 
de Luxemburgse autoriteiten gedetailleerde informatie vragen over de werkzaamheden die in 
deze installatie zullen plaatsvinden, de brandstoffen die gebruikt zullen worden en of de 
toepasselijke drempels worden bereikt. 

* Richtlijn 2011/92/EU2 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
milieueffectbeoordeling (de MEB-richtlijn)

Volgens artikel 4, lid 2, van Richtlijn 2011/92/EU bepalen de lidstaten voor de in bijlage II 
genoemde projecten of het project al dan niet moet worden onderworpen aan een beoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 10. Elk in die bijlage vermeld project moet minstens 
worden gescreend op de potentiële milieueffecten, waarbij de notie van effect zeer breed moet 
worden gezien. Op basis van de in het verzoekschrift gegeven omschrijving valt het project 
waarschijnlijk onder bijlage II, deel 3 – energiebedrijven: a) industriële installaties voor de 
productie van elektriciteit, stoom en warm water (niet onder bijlage I vallende projecten). 
Bijgevolg moeten de autoriteiten minstens dergelijke screening hebben uitgevoerd en als 
effecten werden of hadden moeten worden geïdentificeerd, een volledige beoordeling. 

Volgens indiener werd geen MEB uitgevoerd. In het licht hiervan zal de Commissie aan de 
Luxemburgse autoriteiten vragen of zij bij de goedkeuring van de exploitatie van de 
biogasinstallatie het project minstens hebben gescreend, zoals vereist in de richtlijn, en zo ja, 
welke resultaten dit heeft opgeleverd. 
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* Richtlijn 2001/42/EG1 van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende 
de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's (de 
SMEB-richtlijn) 

Volgens artikel 3, leden 1 en 2, van deze richtlijn wordt een milieubeoordeling uitgevoerd 
voor plannen en programma's die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben en die onder 
meer voorbereid worden met betrekking tot energie, industrie, afvalstoffenbeheer en 
ruimtelijke ordening of grondgebruik en die het kader vormen voor de toekenning van 
toekomstige vergunningen voor de in bijlagen I en II bij Richtlijn 2011/92/EU genoemde 
projecten. 

Uit de informatie lijkt te blijken dat in april 2011 een SMEB werd afgerond en dat de 
Luxemburgse autoriteiten daarmee hun plicht in het kader van de SMEB-richtlijn hebben 
vervuld. Om een volledig beeld van de situatie te hebben zal de Commissie aan de 
Luxemburgse autoriteiten details vragen over de gevolgde procedure. 

* Richtlijn 92/43/EEG2 van de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en 
de wilde flora en fauna (de habitatrichtlijn)

Volgens artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn wordt er voor elk plan of project dat niet direct 
verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderlijk of in 
combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n 
gebied, een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening 
houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de conclusies van de 
beoordeling van de gevolgen voor het gebied en onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, 
geven de bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij 
de zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied 
niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden. 
Artikel 6, lid 4, van de richtlijn bevat bepalingen voor de vergunning van een plan of project 
dat ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor een Natura 2000-
gebied en bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van groot 
openbaar belang, toch moet worden gerealiseerd. 

De Commissie zal informatie vragen over de tenuitvoerlegging van deze bepalingen, in het 
bijzonder of en op basis van welke criteria werd geconcludeerd dat het project geen 
aanzienlijke gevolgen zal hebben voor een Natura 2000-gebied en, anderzijds, of 
bovenvermelde bepalingen werden uitgevoerd.

* Richtlijn 2008/98/EG3 van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen (de 
kaderrichtlijn afvalstoffen)

Volgens artikel 23 van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen bepalen de lidstaten dat 
inrichtingen en ondernemingen die voornemens zijn afval te verwerken, daarvoor van de 
bevoegde instantie een vergunning dienen te verkrijgen. In die vergunningen worden onder 
meer de technische en andersoortige voorschriften die op de betrokken locatie van toepassing 
zijn, en de te nemen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen gespecificeerd.
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Bovendien wordt in artikel 23, lid 3, van de kaderrichtlijn afvalstoffen bepaald dat artikel 13 
over de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu naar behoren moet worden 
geëerbiedigd door de beoogde afvalverwerkingsmethode. Als deze methode door de bevoegde 
autoriteiten onaanvaardbaar wordt bevonden, weigeren zij de vergunning te verlenen.

Rekening houdend met het bovenstaande zal de Commissie aan de Luxemburgse autoriteiten 
vragen of bovenvermelde wettelijke bepalingen van de EU werden geëerbiedigd bij de 
verlening van de vergunning voor de exploitatie van de biogasinstallatie.  

Conclusie

Aangezien er mogelijk een inbreuk op de EU-wetgeving is, zal de Commissie verdere navraag 
doen bij de Luxemburgse autoriteiten. 

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 28 februari 2015

* Richtlijn 96/82/EG1 (de Seveso-richtlijn)

Uit het antwoord van de Luxemburgse autoriteiten van 26 september en 1 oktober 2014 op 
een brief van de diensten van de Commissie van 18 juni 2014 blijkt dat het Gonderange-
project niet binnen het toepassingsgebied van de Seveso-richtlijn valt gezien het feit dat de 
maximale hoeveelheid biogas die ter plaatse opgeslagen zou worden 4,6 ton bedraagt. Deze 
hoeveelheid ligt onder de Seveso-drempel van 5 ton (ingeval het biogas als extreem 
ontvlambaar gas wordt gekwalificeerd) of van 50 ton (mocht het biogas dezelfde kwaliteit 
hebben als natuurlijk gas en dus ondergebracht wordt in dezelfde categorie in de Seveso-
richtlijn als natuurlijk gas). 

* Richtlijn 2010/75/EU2 van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies 
(Industrial Emissions Directive, IED)

In hun bovengenoemd antwoord hebben de Luxemburgse autoriteiten bevestigd dat de enige 
afvalverwerking die wordt uitgevoerd uit anaërobe vergisting bestaat, en dat in de 
stookinstallatie geen afval verwerkt of verbrand wordt. De activiteit die bestaat uit de 
terugwinning van niet-gevaarlijk afval zou 15 300 ton per jaar belopen, d.w.z. 42 ton per dag. 
Bijgevolg zou het de capaciteit van 100 ton per dag niet te boven gaan, de drempelwaarde die 
geldt voor de toepassing van de IED ingeval de afvalverwerking uitsluitend uit anaërobe 
vergisting van niet-gevaarlijk afval bestaat. 

Het totale thermische ingangsvermogen van de beoogde stookinstallatie zou 6,5 MW 
bedragen, d.w.z. ruim onder de drempelwaarde van 50 MW die geldt voor de toepassing van 
de IED.

* Richtlijn 2011/92/EU3 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
milieueffectbeoordeling (de MEB-richtlijn)
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Op grond van de beschrijving die in het verzoekschrift van het project is gegeven heeft de 
Commissie om opheldering gevraagd waarom de Luxemburgse autoriteiten bijlage II, punt 3, 
onder a) van Richtlijn 2011/92/EU (MEB-richtlijn), "Industriële installaties voor de productie 
van elektriciteit, stoom en warm water (niet onder bijlage I vallende projecten)" en punt 11, 
onder b): "Installaties voor de verwijdering van afval (niet onder bijlage I vallende projecten". 

Volgens artikel 4, lid 2, van de MEB-richtlijn bepalen de lidstaten voor de in bijlage II 
genoemde projecten of het project al dan niet moet worden onderworpen aan een beoordeling 
door middel van een onderzoek per geval, of aan de hand van door de lidstaten vastgestelde 
drempelwaarden of criteria (screening). De screening moet rekening houden met de in bijlage 
III van de MEB-richtlijn opgenomen criteria, en een MEB moet worden uitgevoerd indien het 
project naar verwachting significante gevolgen heeft voor het milieu.

Volgens de autoriteiten was de MEB-richtlijn niet van toepassing op het project. In antwoord 
op het verzoek in het kader van het project EU-pilot stellen ze dat geen van de kenmerken van 
het project leidt tot de toepassing van het MEB-project. Ze voeren met name aan dat het 
project betrekking heeft op de productie van biogas en niet van elektriciteit, stoom en warm 
water en om deze reden niet onder bijlage II, punt 3, onder a), van de MEB-richtlijn valt. 
Voorts stellen de autoriteiten dat het project jaarlijks slechts 2,6 miljoen m3 biogas produceert 
en een thermische output heeft van minder dan 15 MW (onder de drempelwaarde van de EID-
richtlijn 2010/75/EU) en dan ook niet als industriële installatie kan gelden. Op een 
bijeenkomst van 21 januari 2015 hebben zij verklaard dat de installatie geen afvalverwerking 
betreft maar herwinning, zodat bijlage II, punt 11, onder b) ook niet op het project van 
toepassing is. 

De stelling van de Luxemburgse autoriteiten dat de MEB-richtlijn geen projectcategorie bevat 
voor productie van biogas, is juist. Hoewel uit die conclusie niet noodzakelijkerwijze volgt 
dat de MEB-richtlijn nimmer van toepassing zal zijn op dergelijke biogasprojecten, kan de 
Commissie in dit geval niet vaststellen dat de Luxemburgse autoriteiten, op het moment van 
hun beoordeling van de aanvraag en de verlening van de vergunning op 26 april 2011, 
onterecht hebben besloten dat het project buiten het toepassingsgebied van de MEB-richtlijn 
valt. Bijgevolg stelt de Commissie vast dat Luxemburg in 2011 op geen enkele wijze inbreuk 
heeft gemaakt op de MEB-richtlijn. 

Nadat de Commissie sindsdien een toename van biogasprojecten heeft vastgesteld en er 
vragen zijn gesteld over de toepasselijkheid van de MEB-richtlijn, wordt momenteel een 
praktische leidraad met betrekking tot biogasprojecten in het kader van de MEB-richtlijn 
afgerond. 

* Richtlijn 2001/42/EG1 van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende 
de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's (de 
SMEB-richtlijn) 

In hun antwoord in het kader van de EU-pilotprocedure hebben de Luxemburgse autoriteiten 
laten weten dat het project niet tot een herclassificatie van de zone zou hebben geleid waarin 
de installatie is gevestigd. 
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In hun aanvullende antwoord hebben de Luxemburgse autoriteiten toegelicht dat het project is 
gelegen in een ruraal/landbouwgebied waarin installaties voor productie van hernieuwbare 
energie op grond van de nationale wet kunnen worden toegelaten zonder dat het gebied een 
nieuwe bestemming moet krijgen. Dit antwoord impliceert dat het bestaande 
bestemmingsplan ("plan d´aménagement general") geen wijziging behoeft. Aangezien de 
SMEB-richtlijn uitsluitend van toepassing is in geval van wijziging van bestaande 
bestemmingsplannen, kan de Commissie geen inbreuk vaststellen op de SMEB-richtlijn.

* Richtlijn 92/43/EEG1 van de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en 
de wilde flora en fauna (de habitatrichtlijn)

De Commissie heeft de bevoegde autoriteiten informatie gevraagd over de tenuitvoerlegging 
van de bepalingen van artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn, in het bijzonder of en op basis 
van welke criteria werd geconcludeerd dat het project geen aanzienlijke gevolgen zal hebben 
voor het nabijgelegen Natura 2000-gebied, afzonderlijk dan wel in combinatie met andere 
plannen of projecten en, anderzijds, of de bepalingen van artikel 6, lid 4 zijn uitgevoerd.

Op grond van een door een bevoegd en onafhankelijke instantie uitgevoerde screening 
volgens wetenschappelijke criteria, hebben de autoriteiten geantwoord dat het niet 
waarschijnlijk is dat het project aanzienlijke gevolgen heeft voor het Natura 2000-gebied 
"Pelouses calcaires de la région de Junglinster (LU0001020)", op zichzelf dan wel in 
combinatie met andere projecten. Deze screening heeft in het kader van de 
vergunningprocedure plaatsgevonden, zoals is voorzien in de nationale natuurwet ("la loi 
modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources 
naturelles"). In de screening werd geconcludeerd dat "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." (vertaling: "Het bouwproject voor de energiecentrale en de ligging daarvan tasten 
geen enkele habitat of doelsoort aan binnen de speciale beschermingszone "kalkgrasland van 
de regio Junglinster" (LU 0001020). Gezien de afstand tussen de centrale en de grenzen van 
het betrokken gebied is wat betreft de werking van de centrale elke twijfel uitgesloten over 
storende factoren voor de doelsoorten, of over verontreiniging, achteruitgang of vernietiging 
van doelhabitats of habitats van doelsoorten"). Op grond van deze beoordeling is de 
vergunning verleend, overeenkomstig de nationale wetgeving inzake natuurbehoud en de 
bepalingen van artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn.

* Richtlijn 2008/98/EG2 van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen (de 
kaderrichtlijn afvalstoffen)

Het besluit nr.: 1/10/0456/DD van het Ministère du Développement durable et des 
Infrastructures (vertaling: Ministerie van Duurzame Ontwikkeling en Infrastructuur) van 
Luxemburg d.d. 26 april 2011 voldoet aan de voorschriften opgenomen in artikel 23 van de 
kaderrichtlijn afvalstoffen betreffende de afgifte van vergunningen voor afvalverwerking. 
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Conclusie

Na toetsing in het kader van de EU-pilotprocedure is de Commissie tot de slotsom gekomen dat 
er geen sprake is van inbreuk op de Seveso-richtlijn, de richtlijn inzake industriële emissies 
(IED), de habitatrichtlijn of de kaderrichtlijn afvalstoffen. Na besprekingen tijdens een 
bijeenkomst met de Luxemburgse autoriteiten op 21 januari 2015 stelt de Commissie ook vast 
dat er onvoldoende aanwijzingen zijn van een inbreuk op de MEB-richtlijn en de SMEB-
richtlijn. De Commissie is bijgevolg niet van plan een inbreukprocedure in te leiden. 

Wat betreft biogas en de MEB-richtlijn zal de Commissie verdere richtsnoeren verstrekken aan 
de lidstaten.  

De Commissie heeft voorts vernomen dat, voorafgaande aan de indiening van het verzoekschrift, 
nationale rechtsmiddelen zijn gebruikt, overeenkomstig artikel 11 van de MEB-richtlijn. 


