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Subiect: Petiția nr. 0236/2013, adresată de Patrick Vanhoudt, de cetățenie belgiană, 
însoțită de 35 de semnături, privind aprobarea proiectului unei centrale 
electrice în Gonderange, Luxemburg

1. Rezumatul petiției

Petiționarul denunță faptul că Luxemburgul încalcă legislația europeană, autorizând 
construirea unei centrale electrice în Gonderange. Mai exact, petiționarul denunță 
nerespectarea Directivei SEVESO (Directiva 96/82/CE, înlocuită de Directiva 2012/18/UE) 
privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, a 
Directivei-cadru privind deșeurile (Directiva 2008/98/CE) și a Directivei privind emisiile 
industriale 2010/75/UE (DEI). Centrala va fi proprietate privată și va aproviziona o zonă 
comercială cu apă și electricitate. Petiționarul arată că proiectul implică arderea de lemne la 
scară industrială și, ca atare, va antrena riscuri semnificative în domeniul sănătății, siguranței 
și economiei pentru populația locală și pentru mediul înconjurător. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014

* Directiva 96/82/CE a Consiliului1 (Directiva Seveso)

Directiva Seveso II 96/82/CE privind controlul asupra riscului de accidente majore care 
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implică substanțe periculoase stabilește norme pentru operatorii economici și autoritățile 
competente cu privire la unitățile în care sunt prezente substanțe periculoase în cantități care 
depășesc cantitățile-prag incluse în anexa la directiva menționată. Sunt aplicabile praguri 
diferite în funcție de categoria de substanțe chimice vizate, cele mai joase praguri fiind 
aplicabile în cazul celor mai periculoase substanțe. Biogazul, în funcție de compoziție, poate 
fi încadrat în categorii diferite de substanțe reglementate de Directiva Seveso. 

În scopul de a stabili dacă Directiva Seveso se aplică, Comisia va solicita autorităților 
luxemburgheze să furnizeze informații privind compoziția și clasificarea chimică a biogazului 
în cauză, precum și cu privire la cantitățile care vor fi produse și/sau depozitate în cadrul 
unității.  

* Directiva 2010/75/UE1 a Parlamentului European și a Consiliului (Directiva privind 
emisiile industriale sau DEI).

Directiva 2010/75/UE stabilește o procedură de autorizare și instituie cerințe pe care trebuie 
să le îndeplinească activitățile enumerate în Anexa I a directivei în scopul de a evita sau 
reduce la minimum emisiile poluante în aer, apă și sol și de a preveni generarea de deșeuri. 
DEI se aplică activităților care constau în recuperarea deșeurilor nepericuloase cu o capacitate 
de peste 75 de tone pe zi prin tratament biologic (100 de tone pe zi în cazul fermentării 
anaerobice). 

În scopul de a stabili dacă DEI se aplică în cazul instalației în cauză, Comisia va solicita 
autorităților luxemburgheze să furnizeze informații detaliate privind activitățile care se vor 
desfășura în cadrul centralei, privind combustibilii utilizați și privind îndeplinirea pragurilor 
aplicabile. 

* Directiva 2011/92/UE2 a Parlamentului European și a Consiliului (Directiva privind 
evaluarea impactului asupra mediului sau Directiva EIM).

Conform articolului 4 alineatul (2) din Directiva 2011/92/UE, dacă un proiect se încadrează în 
una din categoriile enumerate în Anexa II, statele membre vor stabili dacă acesta va fi supus 
unei evaluări în conformitate cu articolele 5-10. Orice proiect enumerat în anexa menționată 
trebuie, ca o măsură minimă, să fie analizat în prealabil pentru a se determina efectele posibile 
asupra mediului, în acest context fiind necesar ca noțiunea de „efecte” să fie interpretată în 
sens foarte larg. Pe baza descrierii din cadrul petiției, este posibil ca proiectul să intre sub 
incidența prevederilor din Anexa II, partea 3, privind industria energetică: (a) Instalații 
industriale pentru producerea electricității, a aburului și a apei calde (proiecte neincluse în 
anexa I). În consecință, autoritățile ar fi trebuit să realizeze cel puțin o astfel de analiză și, în 
cazul în care au fost identificate sau ar fi trebuit să fie identificate efecte, o evaluare completă. 

Conform petiționarului, nu a fost efectuată o evaluare a impactului asupra mediului. Având în 
vedere aceste aspecte, Comisia va solicita autorităților luxemburgheze să comunice dacă au 
realizat o analiză astfel cum prevede directiva în cazul emiterii autorizației pentru 
funcționarea centralei de biogaz și, în caz afirmativ, care au fost rezultatele acesteia. 

* Directiva 2001/42/CE3 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind 
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evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (denumită în continuare 
Directiva SEA), 

Conform articolului 3 alineatele (1) și (2) din directiva menționată, se realizează o evaluare 
ecologică pentru planurile și programele care pot avea efecte semnificative asupra mediului și 
care sunt elaborate pentru, inter alia, energie, industrie, gestionarea deșeurilor, amenajarea 
teritoriului urban sau rural sau utilizarea terenurilor și care stabilesc cadrul deciziilor 
ulterioare de autorizare a proiectelor enumerate în Anexele I și II ale Directivei 2001/42/CE. 

Din informațiile puse la dispoziție pare să rezulte că a fost finalizată o evaluare strategică de 
mediu în luna aprilie 2011, ca atare autoritățile luxemburgheze au respectat obligația 
prevăzută de Directiva SEA. În scopul de a avea o imagine completă asupra acestei situații, 
Comisia va solicita detalii autorităților luxemburgheze cu privire la procedura urmată. 

* Directiva 92/43/CE a Consiliului1 (Directiva privind habitatele)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele, „orice plan sau 
proiect care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru gestionarea sitului, dar care 
ar putea afecta în mod semnificativ aria, per se sau în combinație cu alte planuri sau proiecte, 
trebuie supus unei evaluări corespunzătoare a efectelor potențiale asupra sitului, în funcție de 
obiectivele de conservare ale acestuia din urmă.” În funcție de concluziile evaluării respective 
și în conformitate cu dispozițiile alineatului (4), autoritățile naționale competente aprobă 
planul sau proiectul doar după ce au constatat că nu are efecte negative asupra integrității 
sitului respectiv și, după caz, după ce au consultat opinia publică. Articolul 6 alineatul (4) din 
directivă include dispoziții privind autorizarea planurilor sau proiectelor care, în pofida unei 
evaluări negative a implicațiilor asupra unui sit Natura 2000 și în absența unor soluții 
alternative, trebuie totuși să fie puse în aplicare din motive cruciale de interes public major. 

Comisia va solicita informații privind implementarea acestor dispoziții, în special dacă și pe 
baza căror criterii s-a concluzionat că proiectul nu va afecta în mod semnificativ un sit Natura 
2000 sau, în cazul contrar, dacă dispozițiile menționate mai sus au fost aplicate.

* Directiva 2008/98/CE2 a Parlamentului European și a Consiliului (Directiva-cadru privind 
deșeurile).

Conform articolului 23 din Directiva 2008/98/CE privind deșeurile, statele membre impun 
tuturor unităților sau întreprinderilor care intenționează să desfășoare activități de tratare a 
deșeurilor să obțină o autorizație din partea autorităților competente. Autorizația specifică, 
inter alia, cerințele tehnice sau de orice altă factură relevante pentru situl în cauză, precum și 
măsurile de securitate și prevenire care trebuie adoptate.

Mai mult, articolul 23 alineatul (3) din Directiva-cadru privind deșeurile prevede că metoda 
propusă de tratare a deșeurilor trebuie să garanteze respectarea dispozițiilor articolului 13 
referitoare la protecția sănătății populației și a mediului. În cazul în care autoritățile 
competente consideră că metoda propusă nu este acceptabilă, acestea refuză eliberarea 
autorizației.

Având în vedere cele expuse mai sus, Comisia va solicita autorităților luxemburgheze să 
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comunice dacă s-au respectat cerințele juridice ale UE menționate mai sus în procesul de 
emitere a autorizației de funcționare a centralei de biogaz.  

Concluzie

Deoarece poate fi vorba de un caz de încălcare a legislației UE, Comisia va iniția investigații 
împreună cu autoritățile luxemburgheze. 

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 28 februarie 2015

* Directiva 96/82/CE a Consiliului1 (Directiva Seveso)

Din răspunsul autorităților luxemburgheze, venit la 26 septembrie și 1 octombrie 2014, la o 
scrisoare trimisă de serviciile Comisiei la 18 iunie 2014, reiese că proiectul Gonderange nu 
intră sub incidența Directivei Seveso, dat fiind faptul că situl va depozita o cantitate maximă 
de biogaz de 4,6 tone. Această cantitate se află sub pragul de 5 tone prevăzut de Directiva 
Seveso (dacă biogazul este calificat ca gaz extrem de inflamabil) sau sub cel de 50 de tone 
(dacă biogazul are un statut echivalent cu cel al gazului natural și, ca atare, aparține aceleiași 
categorii ca și gazul natural în cadrul Directivei Seveso). 

* Directiva 2010/75/UE2 a Parlamentului European și a Consiliului (Directiva privind 
emisiile industriale sau DEI).

În răspunsul citat mai sus, autoritățile luxemburgheze au confirmat că singura activitate de 
tratare a deșeurilor desfășurată în cadrul proiectului este digestia anaerobă și că deșeurile nu 
vor fi tratate/incinerate în instalația de ardere. Activitatea care constă în recuperarea deșeurilor 
nepericuloase va totaliza 15 300 de tone anual, adică echivalentul a 42 de tone pe zi. Prin 
urmare, nu va fi depășit pragul de 100 de tone pe zi, prag de la care Directiva privind emisiile 
industriale ar deveni aplicabilă în cazul în care singura activitate de tratare a deșeurilor 
desfășurată este digestia anaerobă a reziduurilor nepericuloase. 

În ceea ce privește instalația de ardere proiectată, puterea sa termică nominală totală va fi de 
6,5 MW, adică mult sub pragul de 50 MW necesar aplicării DEI.

* Directiva 2011/92/UE3 a Parlamentului European și a Consiliului (Directiva privind 
evaluarea impactului asupra mediului sau Directiva EIM).

Pe baza descrierii furnizate în petiție, Comisia a solicitat clarificări referitoare la motivul 
pentru care autoritățile luxemburgheze nu au considerat ca fiind aplicabilă anexa II partea 3 
punctul (a) din Directiva 2011/92/UE (Directiva EIM), adică „Instalații industriale pentru 
producerea electricității, a aburului și a apei calde (proiecte neincluse în anexa I)” și partea 11 
punctul (b) privind „Instalații pentru eliminarea deșeurilor (proiecte neincluse în anexa I)”. 

În conformitate cu articolul (4) alineatul (2) din Directiva EIM, dacă un proiect intră sub 
incidența uneia dintre categoriile enumerate în anexa II din Directiva EIM, statele membre 
trebuie să determine, fie pentru fiecare caz în parte, fie prin stabilirea unor praguri sau criterii, 
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dacă proiectul intră în domeniul de aplicare a acestei directive (screening). În cadrul 
procedurii de screening trebuie luate în considerare criteriile prevăzute în anexa III din 
Directiva EIM, iar dacă există posibilitatea ca proiectul să aibă un impact semnificativ asupra 
mediului, trebuie efectuată o evaluare a impactului asupra mediului.

Potrivit autorităților, Directiva EIM nu este aplicabilă acestui proiect. Ca răspuns la solicitarea 
făcută prin EU Pilot, autoritățile afirmă că niciuna dintre caracteristicile proiectului nu 
declanșează necesitatea punerii în aplicare a Directivei EIM. Acestea au explicat, de 
asemenea, că proiectul nu are ca obiectiv producerea de electricitate, abur și apă caldă, ci 
producerea de biogaz și că, din acest motiv, nu se aplică anexa II partea 3 punctul (a) din 
Directiva EIM. Mai mult, au afirmat că proiectul va produce doar 2,6 milioane de metri cubi 
de biogaz anual și că are o putere termică nominală de mai puțin de 15 MW (situându-se sub 
pragul prevăzut de Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale) și, ca atare, nu poate fi 
încadrat nici ca instalație industrială. La o reuniune care a avut loc la 21 ianuarie 2014, 
autoritățile luxemburgheze au explicat că instalația nu se ocupă cu eliminarea deșeurilor, ci 
mai degrabă cu recuperarea lor, așadar acest proiect nu intră sub incidența anexei II partea 11 
punctul (b). 

Este adevărat că, așa cum susțin autoritățile luxemburgheze, Directiva EIM nu face referire la 
o categorie de proiecte specifică producerii de biogaz. Cu toate că această concluzie nu 
implică cu necesitate faptul că Directiva EIM nu va fi niciodată aplicabilă unor asemenea 
proiecte destinate producerii de biogaz, Comisia nu poate conchide, în cazul aflat în discuție, 
că la momentul evaluării și acordării autorizației, la 26 aprilie 2011, autoritățile 
luxemburgheze ar fi dedus în mod incorect că acest proiect nu s-ar încadra în domeniul de 
aplicare a Directivei EIM. Prin urmare, Comisia nu identifică nicio încălcare a Directivei EIM 
de către Luxemburg în 2011. 

Observând, începând cu acea perioadă, o creștere a numărului de proiecte destinate producerii 
de biogaz și primind întrebări referitoare la domeniul de aplicare al Directivei EIM, Comisia 
se află în etapa de finalizare a unui ghid practic privind producerea de biogaz în conformitate 
cu Directiva EIM. 

* Directiva 2001/42/CE1 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind 
evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (denumită în continuare 
Directiva SEA) 

În răspunsul lor la EU Pilot, autoritățile luxemburgheze menționează că proiectul nu ar fi 
condus la o reclasificare a zonei în care se află. 

Într-un răspuns suplimentar se adaugă că proiectul e situat într-o zonă rurală / agricolă în care 
instalațiile de producere a energiei din surse regenerabile pot fi autorizate în conformitate cu 
legislația națională, fără reclasificarea zonei în care se află. Din acest răspuns se deduce că 
amenajarea existentă a teritoriului (plan d´aménagement general) nu a necesitat modificări. 
Pentru că Directiva SEA se aplică doar în cazul unei modificări a amenajării teritoriului, 
Comisia nu poate conchide că a avut loc o încălcare a acestei directive.

* Directiva 92/43/CE a Consiliului2 (Directiva privind habitatele)
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Comisia a solicitat autorităților competente să ofere explicații privind situația punerii în 
aplicare a prevederilor de la articolul 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele și să 
răspundă în special dacă și pe baza căror criterii a reieșit că proiectul nu va avea un impact 
semnificativ asupra sitului Natura 2000 aflat în apropiere, nici de unul singur și nici în 
combinație cu alte planuri sau proiecte. Li s-a solicitat și un răspuns referitor la punerea sau 
nu în aplicare a prevederilor de la articolul 6 alineatul (4).

Autoritățile competente au răspuns că posibilitatea ca proiectul să aibă efecte însemnate 
asupra sitului Natura 2000 Pelouses calcaires de la région de Junglinster (LU0001020), de 
unul singur sau în combinație cu alte planuri sau proiecte, a fost exclusă pe baza unei evaluări 
efectuate după criterii științifice de către un organism avizat și independent. Evaluarea a fost 
făcută în contextul procedurilor de autorizare prevăzute prin legislația națională privind natura 
(la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources 
naturelles). Din evaluare a reieșit că „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.” (traducere: „Proiectul de construire 
a unei centrale electrice și spațiul destinat acestuia nu afectează niciun habitat și nicio specie 
vizată din aria specială de conservare „Pajiști calcaroase din regiunea Junglinster (LU 
0001020)”. Având în vedere spațiul dintre centrală și marginile ariei de conservare în cauză, 
au fost eliminate toate suspiciunile de impact negativ asupra unei specii protejate, respectiv 
toate suspiciunile de poluare, deteriorare sau distrugere a habitatelor protejate sau a 
habitatelor speciilor protejate ca urmare a  activității centralei.”) Autorizația a fost acordată 
pe baza acestei evaluări, în conformitate cu legislația națională în domeniul conservării naturii 
și cu prevederile articolului 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele.

* Directiva 2008/98/CE1 a Parlamentului European și a Consiliului (Directiva-cadru privind 
deșeurile).

Hotărârea nr. 1/10/0456/DD emisă de Ministère du Developpement durable et des 
Infrastructures (traducere: Ministerul Dezvoltării Durabile și Infrastructurii) din Luxemburg 
la data de 26 aprilie 2011 este conformă cu cerințele enumerate în articolul 23 din Directiva-
cadru privind deșeurile în ceea ce privește eliberarea autorizațiilor pentru tratarea deșeurilor. 

Concluzie

În urma verificărilor efectuate prin EU Pilot, Comisa a concluzionat că nu au fost încălcate 
prevederile din Directiva Seveso, Directiva privind emisiile industriale (DEI), Directiva privind 
habitatele sau Directiva-cadru privind deșeurile. Ca urmare a discuțiilor avute în cadrul unei 
întâlniri cu autoritățile luxemburgheze la 21 ianuarie 2015, Comisia adaugă că nu există 
suficiente indicii ale încălcării Directivelor EIM și SEA. Din acest motiv, Comisia nu 
intenționează să deschidă o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. 

Cu toate acestea, Comisia va furniza linii directoare mai detaliate statelor membre în privința 
producerii de biogaz și a Directivei EIM.  
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Mai mult, Comisia a fost informată că, înainte de trimiterea petiției, proiectul fusese deja 
contestat la nivel național în temeiul articolului 11 din Directiva EIM. 


