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Komisja Petycji

28.2.2014

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 0236/2013, którą złożył Patrick Vanhoudt (Belgia), z 35 
podpisami, w sprawie zatwierdzenia projektu elektrowni w Gonderange 
(Luksemburg)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że udzielając zezwolenia na budowę elektrowni w Gonderange, 
Luksemburg narusza przepisy prawa europejskiego. W szczególności składający petycję 
podkreśla niezgodność z dyrektywą Seveso (dyrektywa 96/82/WE, zastąpiona dyrektywą 
2012/18/UE) w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z 
substancjami niebezpiecznymi, z dyrektywą ramową w sprawie odpadów (dyrektywa 
2008/98/WE), a także z dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych 2010/75/UE. 
Elektrownia będzie należeć do właściciela prywatnego i będzie zaopatrywać strefę handlową 
w wodę i energię elektryczną. Składający petycję stwierdza, że realizacja przedsięwzięcia 
wiąże się ze spalaniem drewna na skalę przemysłową i w rezultacie stanowić będzie poważne 
zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa i gospodarki lokalnej społeczności oraz okolicznego 
środowiska naturalnego. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.
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* Dyrektywa Rady 96/82/WE1 (dyrektywa Seveso)

Dyrektywa Seveso II 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii 
związanych z substancjami niebezpiecznymi określa zasady obowiązujące prowadzących 
zakłady i właściwe organy w odniesieniu do zakładów, w których substancje niebezpieczne 
występują powyżej ilości progowych wymienionych w załączniku do tej dyrektywy. W 
zależności od kategorii poszczególnych substancji chemicznych stosuje się różne ilości 
progowe, przy czym najniższe ilości progowe mają zastosowanie do substancji o najwyższym 
poziomie zagrożenia. W zależności od składu biogaz może należeć do różnych kategorii 
substancji objętych dyrektywą Seveso. 

W celu ustalenia, czy dyrektywa Seveso ma zastosowanie, Komisja zwróci się do władz 
Luksemburga o przekazanie informacji dotyczących składu i klasyfikacji chemicznej 
przedmiotowego biogazu, a także jego ilości, które będą produkowane i/lub składowane na 
miejscu.  

* Dyrektywa 2010/75/UE2 Parlamentu Europejskiego i Rady (dyrektywa w sprawie emisji 
przemysłowych)

Dyrektywa 2010/75/UE ustanawia procedurę udzielania zezwoleń i określa wymagania, jakie 
muszą spełniać rodzaje działalności wymienione w załączniku I w celu uniknięcia lub 
minimalizacji emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby, a także zapobiegania 
powstawaniu odpadów. Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych ma zastosowanie do 
działalności polegającej na odzysku odpadów innych niż niebezpieczne o wydajności 
przekraczającej 75 ton dziennie, obejmującym przetwarzanie biologiczne (100 ton dziennie w 
przypadku fermentacji beztlenowej). 

W celu stwierdzenia, czy dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych ma zastosowanie do 
przedmiotowej instalacji, Komisja zwróci się do władz Luksemburga o szczegółowe 
informacje dotyczące działań, które będą miały miejsce w tym zakładzie, jak również 
używanych tam paliw oraz przestrzegania obowiązujących ilości progowych. 

* Dyrektywa 2011/92/UE3 Parlamentu Europejskiego i Rady (dyrektywa w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, 
inaczej dyrektywa OOŚ)

Zgodnie z art. 4 ust. 2 dyrektywy 2011/92/UE, jeżeli dane przedsięwzięcie objęte jest jedną z 
kategorii wymienionych w załączniku II, państwa członkowskie ustalają, czy przedsięwzięcie 
podlega ocenie zgodnie z art. 5–10. Każde przedsięwzięcie wymienione w tym załączniku 
musi być zbadane co najmniej pod kątem możliwych skutków środowiskowych, przy czym to 
pojęcie skutków należy traktować bardzo szeroko. Na podstawie opisu podanego w petycji 
przedmiotowe przedsięwzięcie prawdopodobnie objęte jest częścią 3 załącznika II dotyczącą 
przemysłu energetycznego: a) Urządzenia przemysłowe do produkcji energii, pary i gorącej 
wody (przedsięwzięcia niewymienione w załączniku I). W związku z tym odnośne organy 
muszą co najmniej przeprowadzić takie badanie przesiewowe, a w razie gdyby skutki zostały 
albo powinny zostać zidentyfikowane – pełną ocenę przedsięwzięcia. 

                                               
1 Dz.U. L 10 z 14.1.1997, s. 1. 
2 Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17.
3 Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1.
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Według składającego petycję OOŚ nie została przeprowadzona. W związku z tym Komisja 
zwróci się do władz luksemburskich z zapytaniem, czy wydając zezwolenie upoważniające do 
działania wytwórni biogazu, co najmniej zbadały przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z 
wymogami dyrektywy, a jeśli tak, to jakie wyniki dało to badanie. 

* Dyrektywa 2001/42/WE1 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w 
sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (dyrektywa SEA) 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 wymienionej dyrektywy, ocenę wpływu na środowisko 
przeprowadza się w odniesieniu do planów i programów, które potencjalnie mogą 
powodować znaczący wpływ na środowisko i które są przygotowane dla, między innymi, 
energetyki, przemysłu, gospodarki odpadami lub planów zagospodarowania przestrzennego 
lub użytkowania gruntu, i które ustalają ramy dla przyszłego zezwolenia na inwestycję 
dotyczącego projektów wymienionych w załącznikach I i II do dyrektywy 2011/92/UE. 

Z podanych informacji wydaje się wynikać, że strategiczną ocenę oddziaływania na 
środowisko ukończono w kwietniu 2011 r., a zatem że władze luksemburskie wywiązały się z 
obowiązku wynikającego z dyrektywy SEA. W celu uzyskania pełnego obrazu sytuacji 
Komisja zwróci się do władz luksemburskich o przekazanie szczegółowych informacji na 
temat przeprowadzonego postępowania. 

* Dyrektywa Rady 92/43/EWG2 (dyrektywa siedliskowa)

Zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej „każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest 
bezpośrednio związane lub konieczne do zagospodarowania terenu, ale które może na nie 
w istotny sposób oddziaływać, zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub 
przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu 
widzenia założeń jego ochrony. W świetle wniosków wynikających z tej oceny oraz bez 
uszczerbku dla przepisów ust. 4 właściwe władze krajowe wyrażają zgodę na ten plan lub 
przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, że nie wpłynie on niekorzystnie na dany teren 
oraz, w stosownych przypadkach, po uzyskaniu opinii całego społeczeństwa.ˮ Artykuł 6 ust. 4 
dyrektywy zawiera przepisy dotyczące udzielania zezwoleń na plany lub przedsięwzięcia, 
które pomimo negatywnej oceny skutków dla danego obszaru Natura 2000 oraz braku 
rozwiązań alternatywnych muszą jednak zostać zrealizowane z powodów o charakterze 
zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu publicznego. 

Komisja zwróci się o udzielenie informacji na temat wdrażania tych przepisów, w 
szczególności tego, czy i na podstawie jakich kryteriów stwierdzono, że przedmiotowe 
przedsięwzięcie nie będzie miało istotnego wpływu na żaden obszar Natura 2000 lub, w 
przeciwnym razie, czy powyższe przepisy zostały wdrożone.

⃰* Dyrektywa 2008/98/WE3 Parlamentu Europejskiego i Rady (dyrektywa ramowa w sprawie 
odpadów).

Zgodnie z art. 23 dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów państwa członkowskie 
wymagają, aby wszystkie zakłady lub przedsiębiorstwa, które zamierzają dokonywać 
przetwarzania odpadów, uzyskały zezwolenie od właściwego organu. Zezwolenie to określa 
                                               
1 Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30.
2 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7. 
3 Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.
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między innymi wymogi techniczne i inne wymogi właściwe dla danego obiektu oraz środki 
bezpieczeństwa i ostrożności, które mają zostać zastosowane.

Ponadto art. 23 ust. 3 dyrektywy ramowej w sprawie odpadów przewiduje, że planowana 
metoda przetwarzania odpadów musi być zgodna z art. 13 tej dyrektywy z punktu widzenia 
ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Jeżeli właściwe organy uznają taką 
metodę za nie do przyjęcia, odmawiają udzielenia zezwolenia.

Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja zwróci się do władz luksemburskich z zapytaniem, czy 
zezwolenie na eksploatację wytwórni biogazu zostało wydane z poszanowaniem powyższych 
wymogów prawnych UE.  

Wniosek

Ponieważ może zachodzić potencjalne naruszenie przepisów UE, Komisja rozpocznie 
dochodzenie z udziałem władz Luksemburga. 

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV.) otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

* Dyrektywa Rady 96/82/WE1 (dyrektywa Seveso)

Jak wynika z odpowiedzi władz Luksemburga z dnia 26 września oraz 1 października 2014 r. 
na pismo wystosowane przez służby Komisji w dniu 18 czerwca 2014 r., projekt Gonderange 
nie wchodzi w zakres dyrektywy Seveso, biorąc pod uwagę, że maksymalna ilość biogazu 
przechowywanego na miejscu wynosiłaby 4,6 tony. Jest to poniżej ilości progowej określonej 
w dyrektywie Seveso na 5 ton (w przypadku biogazu zaklasyfikowanego jako skrajnie 
łatwopalny gaz) lub na 50 ton (w przypadku biogazu o jakości równoważnej do jakości gazu 
ziemnego, a tym samym zaklasyfikowanego w ramach dyrektywy Seveso do tej samej 
pozycji, co gaz ziemny).  

* Dyrektywa 2010/75/UE2 Parlamentu Europejskiego i Rady (dyrektywa w sprawie emisji 
przemysłowych)

W powyższej przywołanej odpowiedzi władze luksemburskie potwierdziły, że jedynym 
rodzajem działalności w zakresie obróbki odpadów jest fermentacja beztlenowa i że w 
instalacji energetycznego spalania nie prowadzi się przetwarzania/spalania żadnych odpadów. 
Działalność polegająca na odzysku odpadów innych niż niebezpieczne dotyczyłaby 15 300 
ton rocznie, co stanowi równowartość 42 ton dziennie. Nie przekroczyłoby to zatem zdolności 
100 ton dziennie, co stanowi ilość progową w przypadku stosowania dyrektywy w sprawie 
emisji przemysłowych, jeżeli jedynym rodzajem działalności w zakresie obróbki odpadów 
jest fermentacja beztlenowa odpadów innych niż niebezpieczne. 

Jeśli chodzi o planowany obiekt energetycznego spalania, jego całkowita nominalna moc 
cieplna wynosiłaby 6,5 MW, czyli znacznie poniżej wartości progowej 50 MW, która 
warunkuje stosowanie dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych.

                                               
1 Dz.U. L 10 z 14.1.1997, s. 13. 
2 Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17.
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* Dyrektywa 2011/92/UE1 Parlamentu Europejskiego i Rady (dyrektywa w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, 
inaczej dyrektywa OOŚ)

Na podstawie podanego w petycji opisu projektu Komisja zwróciła się o wyjaśnienia, 
dlaczego władze luksemburskie nie uznały za mający zastosowanie pkt 3 lit. a) załącznika II 
do dyrektywy 2011/92/UE (dyrektywa OOŚ) brzmiący „Urządzenia przemysłowe do
produkcji energii, pary i gorącej wody (przedsięwzięcia niewymienione w załączniku I)” oraz 
pkt 11 lit. b) brzmiący:  „urządzenia do unieszkodliwiania odpadów (przedsięwzięcia 
niewymienione w załączniku I)”. 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 dyrektywy OOŚ, jeżeli przedsięwzięcie objęte jest jedną z kategorii 
wymienionych w załączniku II do dyrektywy OOŚ, państwa członkowskie ustalają za pomocą 
badania indywidualnego albo progów lub kryteriów, czy przedsięwzięcie podlega OOŚ 
(badaniu). W badaniu należy brać pod uwagę kryteria określone w załączniku III do 
dyrektywy OOŚ, a jeżeli dane przedsięwzięcie może mieć znaczący wpływ na środowisko, 
powinna być wykonana ocena oddziaływania na środowisko.

Zdaniem władz dyrektywa OOŚ nie ma zastosowania do omawianego przedsięwzięcia. W 
odpowiedzi na wniosek w ramach systemu EU Pilot twierdzą one, że żadna z cech 
przedsięwzięcia nie pociągnęła za sobą konieczności stosowania dyrektywy OOŚ. W 
szczególności wyjaśniono, że przedsięwzięcie dotyczy produkcji biogazu, a nie energii 
elektrycznej, pary czy gorącej wody i dlatego nie wchodzi w zakres pkt 3 lit. a) załącznika II 
do dyrektywy OOŚ. Co więcej, władze te twierdzą, że przedsięwzięcie produkuje tylko 2,6 
mln m3 biogazu rocznie i ma moc cieplną poniżej 15 MW (czyli poniżej progu określonego w 
dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych 2010/75/UE), a zatem nie może być też 
zaliczone do instalacji przemysłowych, a na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2015 r. 
wyjaśniono, że instalacja ta nie zajmuje się utylizacją odpadów, a raczej ich odzyskiem, więc 
do omawianego przedsięwzięcia nie stosuje się również pkt 11 lit. b załącznika II.  

Prawdą jest, jak twierdzą władze luksemburskie, że dyrektywa OOŚ nie przewiduje kategorii 
przedsięwzięcia konkretnie zajmującego się produkcją biogazu. Chociaż wniosek ten nie musi 
oznaczać, że dyrektywa OOŚ nie będzie miała nigdy zastosowania do takich przedsięwzięć 
biogazowych, Komisja nie może stwierdzić w omawianym przypadku, aby władze 
luksemburskie w momencie przeprowadzania oceny wniosku i udzielenia pozwolenia w dniu 
26 kwietnia 2011 r. błędnie uznały, iż przedsięwzięcie to wykracza poza zakres dyrektywy 
OOŚ. W związku z tym Komisja nie stwierdza żadnego naruszenia przez Luksemburg 
dyrektywy OOŚ w 2011 r. 

Z uwagi na ostatnio obserwowany wzrost liczby przedsięwzięć biogazowych oraz na 
zgłaszane zapytania dotyczące stosowania dyrektywy OOŚ Komisja kończy obecnie 
przygotowywanie praktycznych wskazówek w kwestii przedsięwzięć związanych z biogazem 
na mocy dyrektywy OOŚ. 

* Dyrektywa 2001/42/WE2 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w 
sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (dyrektywa SEA) 

                                               
1 Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1.
2 Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30.
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W odpowiedzi na zapytanie w ramach systemu EU Pilot władze Luksemburga wskazały, że 
omawiane przedsięwzięcie nie doprowadziłoby do zmiany klasyfikacji strefy, w której się 
znajduje. 

W dodatkowej odpowiedzi władze Luksemburga wskazują, że przedsięwzięcie to znajduje się 
w strefie wiejskiej/rolnej, w której można wydawać pozwolenia zgodnie z prawem krajowym 
na instalacje do produkcji energii ze źródeł odnawialnych bez zmiany klasyfikacji odnośnej 
strefy. Z odpowiedzi tej wynika, że obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego 
(„plan d'aménagement general”) nie wymagał modyfikacji. Ponieważ dyrektywa SEA ma 
zastosowanie jedynie w przypadku zmiany dotychczasowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, Komisja nie może stwierdzić, żeby doszło do naruszenia dyrektywy SEA.

* Dyrektywa Rady 92/43/EWG1 (dyrektywa siedliskowa)

Komisja zwróciła się do właściwych władz o wyjaśnienie, czy i w jaki sposób wdrożono 
przepisy na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej, w szczególności czy i na podstawie 
jakich kryteriów stwierdzono, że omawiane przedsięwzięcie nie powinno mieć istotnego 
wpływu na pobliski obszar Natura 2000, czy to oddzielnie, czy w połączeniu z innymi 
planami lub przedsięwzięciami, lub też czy w przeciwnym razie wdrożono przepisy na mocy 
art. 6 ust. 4.

W odpowiedzi właściwe władze stwierdziły, że prawdopodobieństwo jakichkolwiek 
znaczących skutków przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 „Pelouses calcaires de la région 
de Junglinster (LU0001020)”, indywidualnie lub w powiązaniu z innymi przedsięwzięciami, 
zostało wykluczone na podstawie badania przeprowadzonego zgodnie z kryteriami 
naukowymi przez autoryzowany i niezależny organ. Dokonano tego w ramach procedury 
udzielania pozwoleń przewidzianej przez ustawodawstwo krajowe o ochronie przyrody („la 
loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources 
naturelles”). Ocena wykazała, że „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.” (tłumaczenie: „Projekt budowy
elektrowni i jej lokalizacja nie mają wpływu na żadne siedlisko ani na gatunki docelowe 
objęte specjalnym obszarem ochrony (SOO) „wapiennych obszarów trawiastych regionu 
Junglinster“ (LU 0001020). Ze względu na odległość między instalacją a granicami 
odnośnego obszaru, w odniesieniu do działania omawianej instalacji udało się rozwiać 
wszelkie wątpliwości dotyczące zaburzenia gatunku docelowego, a także odpowiednio 
wszelkie wątpliwości dotyczące zanieczyszczenia, pogarszania stanu czy niszczenia siedlisk 
docelowych lub siedlisk gatunków docelowych”). Na podstawie tej oceny wydano pozwolenie, 
zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie przyrody oraz postanowieniami art. 6 ust. 3 
dyrektywy siedliskowej.

D⃰yrektywa 2008/98/WE2 Parlamentu Europejskiego i Rady (dyrektywa ramowa w sprawie 
odpadów)

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
2 Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.
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Arrêté N°: 1/10/0456/DD wydane przez Ministère du Developpement durable et des 
Infrastructures (tłumaczenie:  Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju i Infrastruktury) 
Luksemburga z dnia 26 kwietnia 2011 r. spełnia wymogi wymienione w art. 23 dyrektywy 
ramowej w sprawie odpadów dotyczące wydawania pozwoleń na przetwarzanie odpadów. 

Wniosek

Po weryfikacji za pośrednictwem systemu EU Pilot Komisja stwierdziła, że nie wystąpiły żadne 
naruszenia dyrektywy Seveso, dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych, dyrektywy 
siedliskowej ani dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. Po dyskusji na spotkaniu z władzami 
Luksemburga w dniu 21 stycznia 2015 r. Komisja stwierdziła również, że nie ma też 
wystarczających przesłanek dotyczących naruszenia dyrektyw OOŚ ani SEA. W związku z tym 
Komisja nie zamierza wszczynać postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego. 

Jeśli chodzi o biogaz i dyrektywę OOŚ, Komisja przekaże jednak państwom członkowskim 
dalsze wytyczne.   

Ponadto Komisja została również poinformowana, że przed złożeniem petycji wykorzystano już 
krajowe środki odwoławcze zgodnie z art. 11 dyrektywy OOŚ. 


