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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 0236/2013, ktorú predkladá Patrick Vanhoudt, belgický štátny 
príslušník, s 35 podpismi, o schválení projektu elektrárne v Gonderange, 
Luxembursko

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície sa sťažuje, že Luxembursko povolením výstavby elektrárne 
v Gonderange porušuje európske právne predpisy. Predkladateľ petície sa konkrétne sťažuje 
na nedodržiavanie smernice Seveso (smernica 96/82/ES nahradená smernicou 2012/18/EÚ) 
týkajúcej sa kontroly nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, 
rámcovej smernice o odpade (smernica 2008/98/ES), ako aj smernice o priemyselných 
emisiách 2010/75/EÚ. Elektráreň bude v súkromnom vlastníctve a bude dodávať vodu 
a elektrinu do komerčnej zóny. Predkladateľ petície konštatuje, že projekt zahŕňa priemyselné 
spaľovanie dreva a v dôsledku toho bude predstavovať vážne zdravotné, bezpečnostné a 
hospodárske riziká pre miestne obyvateľstvo a blízke okolie. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 6. novembra 2013. Európsky parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2014

* Smernica 96/82/ES1 (smernica Seveso)

Smernicou Seveso II 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou 

                                               
1 Ú. v. ES L 10, 14.1.1997, s. 1. 
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nebezpečných látok sa stanovujú pravidlá pre prevádzkovateľov a príslušné orgány 
v súvislosti s podnikmi, v ktorých sa nachádzajú nebezpečné látky nad prahovými hodnotami 
zahrnutými v prílohe k tejto smernici. Uplatňujú sa rôzne prahové hodnoty v závislosti od 
kategórie daných chemických látok, pričom najnižšie prahové hodnoty sa uplatňujú na 
najnebezpečnejšie látky. Bioplyn môže v závislosti od zloženia patriť do rôznych kategórií 
látok, na ktoré sa vzťahuje Seveso. 

Komisia požiada luxemburské orgány, aby poskytli informácie týkajúce sa zloženia 
a chemickej klasifikácie daného bioplynu, ako aj objemov, ktoré sa budú vyrábať a/alebo 
uskladňovať na mieste, aby určila, či sa uplatňuje smernica Seveso.  

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ1 (smernica o priemyselných 
emisiách).

Smernicou 2010/75/EÚ sa stanovuje povoľovacie konanie a určujú sa požiadavky, ktoré sa 
majú splniť v rámci činností uvedených v prílohe I k tejto smernici s cieľom vyhnúť sa 
znečisťujúcim emisiám do ovzdušia, vody a pôdy alebo ich znížiť na minimum, ako aj 
predchádzať vzniku odpadov. Smernica o priemyselných emisiách sa uplatňuje na činnosti, 
ktoré predstavujú zhodnocovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou presahujúcou 
75 ton denne, pričom sa zahŕňa biologická úprava (100 ton denne v prípade anaeróbnej 
digescie). 

S cieľom určiť, či sa smernica o priemyselných emisiách uplatňuje na danú prevádzku, 
Komisia požiada luxemburské orgány o potrebné informácie týkajúce sa činností, ktoré sa 
budú uskutočňovať v tejto elektrárni, používaného paliva a toho, či sú splnené platné prahové 
hodnoty. 

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ2 (smernica o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie).

Podľa článku 4 ods. 2 smernice 2011/92/ES platí, že ak projekt patrí do jednej z kategórií 
uvedených v prílohe II, členské štáty určia, či bude podliehať posúdeniu v súlade s článkami 5 
až 10. Akýkoľvek projekt uvedený v tejto prílohe musí byť aspoň preverený na možné vplyvy 
na životné prostredie, pričom význam vplyvov treba brať veľmi zoširoka. Na základe opisu 
poskytnutého v petícii projekt pravdepodobne patrí do kategórie v prílohe II časti 3 
o energetike: a) priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody (projekty 
neobsiahnuté v prílohe I). V nadväznosti na to musia orgány urobiť aspoň takéto preverenie a 
v prípade, že sa vplyvy zistili alebo sa mali zistiť, vykonajú celkové posúdenie. 

Podľa predkladateľa petície sa posudzovanie vplyvov na životné prostredie nevykonalo. 
Komisia vzhľadom na uvedené skutočnosti požiada luxemburské orgány o informácie, či 
projekt preskúmali aspoň tak, ako sa vyžaduje smernicou, keď povolili prevádzku zariadenia 
na výrobu bioplynu, a v prípade, že ho preskúmali, aké boli výsledky. 

* Smernica 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 o posudzovaní 
účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie3

                                               
1 Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17.
2 Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1.
3 Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30.
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Podľa článku 3 ods. 1 a 2 tejto smernice sa environmentálne posudzovanie vykonáva pre 
plány a programy, ktoré majú pravdepodobne významné environmentálne účinky a ktoré sa 
pripravujú okrem iného pre energetiku, priemysel, odpadové hospodárstvo alebo plánovanie 
miest a vidieka alebo využívanie územia a ktoré stanovujú rámec pre súhlas budúceho rozvoja 
projektov uvedených v prílohách I a II k smernici 2011/92/ES. 

Z informácií vyplýva, že posudzovanie účinkov určitých plánov a programov na životné 
prostredie bolo dokončené v apríli 2011, a preto luxemburské orgány dodržali svoju 
povinnosť vyplývajúcu zo smernice o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na 
životné prostredie. Komisia požiada luxemburské orgány o podrobné informácie o postupe, 
ktorým sa riadia, aby získala úplný obraz o celej situácii. 

* Smernica Rady 92/43/EHS1 (smernica o biotopoch)

Podľa článku 6 ods. 3 tejto smernice akýkoľvek plán alebo projekt, ktorý priamo nesúvisí so 
správou lokality alebo nie je potrebný pre ňu, ale môže pravdepodobne významne ovplyvniť 
túto lokalitu, či už samotne, alebo v spojení s inými plánmi alebo projektmi, podlieha 
primeranému odhadu jeho dosahov na danú lokalitu z hľadiska cieľov ochrany lokality. Na 
základe výsledkov zhodnotenia dosahov na lokalitu a podľa ustanovení odseku 4 príslušné 
vnútroštátne orgány súhlasia s plánom alebo projektom iba po presvedčení sa, že nepriaznivo 
neovplyvní integritu príslušnej lokality, a v prípade potreby po získaní stanoviska verejnosti. 
Článok 6 ods. 4 smernice obsahuje ustanovenia týkajúce sa povoľovania plánov alebo 
projektov, ktoré sa aj napriek negatívnemu odhadu dosahov na sústavu Natura 2000 a pri 
neexistencii alternatívnych riešení musia realizovať z dôvodov vyššieho verejného záujmu. 

Komisia požiada o informácie týkajúce sa vykonávania týchto ustanovení, najmä toho, či sa 
dospelo k záveru, že projektom sa významne neovplyvní žiadna lokalita sústavy Natura 2000, 
a na základe akých kritérií sa k tomuto záveru dospelo, alebo či sa v opačnom prípade 
uvedené ustanovenia vykonávajú.

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade2 (rámcová smernica 
o odpade)

Podľa článku 23 smernice 2008/98/ES o odpade členské štáty vyžadujú od každého zariadenia 
alebo podniku, ktorý má v úmysle vykonávať spracovanie odpadu, aby získal od príslušných 
orgánov povolenie. V tomto povolení sa okrem iného uvádzajú technické alebo akékoľvek iné 
požiadavky týkajúce sa dotknutého miesta a bezpečnostné opatrenia a opatrenia predbežnej 
opatrnosti, ktoré sa majú prijať.

Okrem toho sa v článku 23 ods. 3 rámcovej smernice o odpade stanovuje, že pri plánovanej 
metóde spracovania odpadu sa musí riadne dodržiavať článok 13 o ochrane zdravia ľudí 
a životného prostredia. V prípade, že je táto metóda podľa príslušných orgánov neprijateľná, 
odmietnu vydať povolenie.

Komisia vzhľadom na uvedené skutočnosti požiada luxemburské orgány o informácie o tom, 
či uvedené právne požiadavky EÚ boli dodržané pri vydávaní povolenia na prevádzku 
zariadenia na výrobu bioplynu.  

                                               
1 Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7. 
2 Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.
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Záver

Keďže mohlo dôjsť k možnému porušeniu právnych predpisov EÚ, Komisia spolu 
s luxemburskými orgánmi začne vyšetrovania. 

4. Revidovaná odpoveď Komisie doručená 28. februára 2015

* Smernica 96/82/ES1 (smernica Seveso)

Na list zaslaný útvarmi Komisie 18. júna 2014 odpovedali luxemburské orgány 26. septembra 
a 1. októbra 2014. Z ich odpovedí vyplýva, že projekt v Gonderange by nemal patriť do 
rozsahu pôsobnosti smernice Seveso, keďže na danom mieste sa bude uskladňovať bioplyn 
v objeme maximálne 4,6 tony. Tento objem je pod prahovou hodnotou 5 ton, ktorú stanovuje 
smernica Seveso (ak je bioplyn klasifikovaný ako mimoriadne horľavý plyn) alebo 50 ton (ak 
má bioplyn rovnakú kvalitu ako zemný plyn, a teda je podľa smernice Seveso klasifikovaný 
v rovnakej kategórii ako zemný plyn). 

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ2 (smernica o priemyselných 
emisiách).

Luxemburské orgány v uvedenej odpovedi potvrdili, že jedinou činnosťou v rámci 
spracovania odpadu je anaeróbna digescia a v spaľovacom zariadení sa neupravuje ani 
nespaľuje žiaden odpad. Činnosť zhodnocovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný, bude 
predstavovať 15 300 ton ročne, čo sa rovná 42 tonám denne. Neprekročí sa ňou teda kapacita 
100 ton denne, ktorá predstavuje prahovú hodnotu na uplatnenie smernice o priemyselných 
emisiách v prípade, že jedinou vykonávanou činnosťou nakladania s odpadom je anaeróbna 
digescia odpadu, ktorý nie je nebezpečný. 

Čo sa týka plánovaného spaľovacieho zariadenia, jeho celkový menovitý tepelný príkon bude 
6,5 MW, čo je hlboko pod limitným množstvom na uplatnenie smernice o priemyselných 
emisiách na úrovni 50 MW.

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ3 (smernica o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie).

Na základe skutočností opísaných v petícii sa Komisia dožadovala vysvetlenia, prečo 
luxemburské orgány nepovažovali za vhodné uplatniť prílohu II bod 3 písm. a) smernice 
2011/92/EÚ (smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie) – „Priemyselné 
zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody (projekty neobsiahnuté v prílohe I)“ 
a bod 11 písm. b) – „Zariadenia na zneškodňovanie odpadov (projekty nezahrnuté v prílohe 
I)“. 

Podľa článku 4 ods. 2 smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie platí, že ak 
projekt patrí do jednej z kategórií uvedených v prílohe II k danej smernici, členské štáty buď 
v jednotlivých prípadoch alebo na základe prahových množstiev či kritérií určia, či sa naň má 
uplatňovať smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (preverenie). Pri preverení 

                                               
1 Ú. v. ES L 10, 14.1.1997, s. 13. 
2 Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17.
3 Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1.
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by sa mali zohľadniť kritériá stanovené v prílohe III k smernici o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a ak je pravdepodobné, že projekt bude mať významný vplyv na životné 
prostredie, malo by sa vykonať príslušné posúdenie vplyvu.

Luxemburské orgány tvrdia, že smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa na 
predmetný projekt neuplatňuje. V odpovedi na žiadosť zaslanú v rámci projektu EU Pilot 
uviedli, že žiadna z charakteristík projektu ho nepredurčuje na uplatnenie uvedenej smernice. 
Vysvetlili najmä to, že cieľom projektu nie je vyrábať elektrinu, paru a teplú vodu, ale 
bioplyn, a preto sa naň nevzťahuje pôsobnosť prílohy II bod 3 písm. a) smernice 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Okrem toho uviedli, že v rámci projektu sa 
vyrobí iba 2,6 mil. m3 bioplynu ročne a jeho tepelný príkon nepresahuje 15 MW (teda je nižší 
ako prahová hodnota stanovená v smernici 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách), a preto ho 
ani nemožno označiť za priemyselné zariadenie. Na stretnutí, ktoré sa konalo 21. januára 
2015, luxemburské orgány ozrejmili, že v uvedenom zariadení sa odpad nespracúva, ale skôr 
zhodnocuje, takže sa naň neuplatňuje ani príloha II bod 11 písm. b). 

Luxemburským orgánom treba dať za pravdu v tom, že v smernici o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie sa nestanovuje osobitná projektová kategória pre výrobu bioplynu. Hoci 
z uvedeného záveru nevyhnutne nevyplýva, že daná smernica sa nikdy nebude uplatňovať na 
takéto projekty výroby bioplynu, Komisia v tomto konkrétnom prípade nemôže konštatovať, 
že luxemburské orgány v čase posudzovania žiadosti a udelenia povolenia (26. apríla 2011) 
nesprávne usúdili, že predmetný projekt nepatrí do rozsahu pôsobnosti smernice 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Komisia sa teda domnieva, že Luxembursko 
v roku 2011 neporušilo smernicu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

Keďže Komisia zaregistrovala nárast množstva projektov výroby bioplynu, ako aj otázky 
týkajúce sa uplatniteľnosti smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, 
v súčasnosti dokončuje praktické pokyny k projektom súvisiacim s výrobou bioplynu podľa 
danej smernice. 

* Smernica 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 o posudzovaní 
účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie1

V odpovedi poskytnutej v rámci projektu EU Pilot luxemburské orgány uvádzajú, že projekt 
by neviedol k preklasifikovaniu územia, na ktorom sa nachádza. 

V doplňujúcej odpovedi vysvetľujú, že projekt sa nachádza vo vidieckej/poľnohospodárskej 
oblasti, v ktorej podľa vnútroštátneho práva možno povoliť zariadenia na výrobu obnoviteľnej 
energie bez toho, aby bolo nutné preklasifikovať územie, na ktorom sa majú postaviť. 
Z uvedenej odpovede vyplýva, že nebola potrebná modifikácia platného územného plánu 
(„plan d´aménagement general“). Keďže smernica o posudzovaní účinkov určitých plánov 
a programov na životné prostredie sa uplatňuje iba pri modifikácii platného územného plánu, 
Komisia nemôže konštatovať, že došlo k jej porušeniu.

* Smernica Rady 92/43/EHS2 (smernica o biotopoch)

                                               
1 Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30.
2 Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.
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Komisia požiadala príslušné orgány, aby vysvetlili, či a akým spôsobom sa vykonali 
ustanovenia článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch, najmä to, či sa dospelo k záveru, že 
projektom sa významne neovplyvní žiadna blízka lokalita sústavy Natura 2000, a na základe 
akých kritérií sa k tomuto záveru dospelo, či už individuálne alebo v kombinácii s inými 
plánmi alebo projektmi, alebo či sa v opačnom prípade vykonávajú ustanovenia článku 6 
ods. 4.

Príslušné orgány odpovedali, že pravdepodobnosť významných vplyvov projektu samotného 
alebo v kombinácii s inými projektmi na lokalitu sústavy Natura 2000 „Pelouses calcaires de 
la région de Junglinster (LU0001020)“ bola vylúčená na základe preverenia, ktoré v súlade 
s vedeckými kritériami vykonal oprávnený a nezávislý orgán. Toto preverenie sa uskutočnilo 
v rámci postupu udeľovania povolenia, ktorý stanovujú vnútroštátne právne predpisy pre 
ochranu prírody (la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et 
des ressources naturelles). Preverenie prinieslo tieto závery:„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.“ (v preklade: „Projekt výstavby elektrárne a jeho umiestnenie nemajú vplyv na 
žiadny biotop ani na cieľové druhy v rámci osobitného chráneného územia Vápencové lúky 
regiónu Junglinster (LU 0001020). Vzhľadom na vzdialenosť elektrárne od hraníc 
predmetného územia boli v súvislosti s využívaním elektrárne úspešne zamietnuté všetky 
pochybnosti týkajúce sa rušenia cieľových druhov, resp. znečistenia, úpadku či zničenia 
cieľových biotopov či biotopov cieľových druhov.“) Na základe tohto posúdenia bolo v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane prírody a ustanoveniami článku 6 ods. 3 
smernice o biotopoch udelené povolenie.

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade1 (rámcová smernica 
o odpade)

Výnos č. 1/10/0456/DD, ktorý 26. apríla 2011 vydalo luxemburské ministerstvo pre 
udržateľný rozvoj a infraštruktúry (Ministère du Developpement durable et des 
Infrastructures), spĺňa požiadavky uvedené v článku 23 rámcovej smernice o odpade, týkajúce 
sa vydávania povolení na spracovanie odpadu. 

Záver

Komisia po overení v rámci projektu EU Pilot dospela k záveru, že nedošlo k porušeniu 
smernice Seveso, smernice o priemyselných emisiách, smernice o biotopoch ani rámcovej 
smernice o odpade. Po diskusii s luxemburskými orgánmi počas stretnutia, ktoré sa konalo 
21. januára 2015, Komisia taktiež skonštatovala, že neexistujú ani dostatočné dôkazy o porušení 
smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a smernice o posudzovaní účinkov 
určitých plánov a programov na životné prostredie. V dôsledku toho Komisia neplánuje začať 
konanie o porušení povinnosti. 

V súvislosti s bioplynom a smernicou o posudzovaní vplyvov na životné prostredie však 
Komisia poskytne členským štátom ďalšie pokyny.  

                                               
1 Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.
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Navyše Komisia tiež bola informovaná o tom, že ešte pred podaním petície už boli v súlade s čl. 
11 smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie využité vnútroštátne opravné 
prostriedky. 


