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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning 0236/2013, ingiven av Patrick Vanhoudt, belgisk medborgare, 
och undertecknad av ytterligare 35 personer, om godkännande av ett 
kraftverksprojekt i Gonderange i Luxemburg

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren anser att Luxemburg överträder EU-lagstiftningen genom att godkänna 
uppförandet av ett kraftverk i Gonderange. Framställaren påtalar framför allt underlåtenheten 
att uppfylla Sevesodirektivet (direktiv 96/82/EG, ersatt av direktiv 2012/18/EU) om åtgärder 
för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår, 
ramdirektivet om avfall (direktiv 2008/98/EG) samt direktivet om industriutsläpp 
2010/75/EU. Anläggningen kommer att vara privatägd, och den kommer att leverera vatten 
och el till ett affärsområde. Framställaren påpekar att projektet innebär vedeldning i industriell 
skala och att det därför kommer att medföra allvarliga risker för hälsa, säkerhet och ekonomi 
för lokalbefolkningen och närmiljön. 

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 6 november 2013. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 202.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2014

* Rådets direktiv 96/82/EG1 (Sevesodirektivet)
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I Seveso II-direktivet 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår fastställs bestämmelser för 
verksamhetsutövare och de behöriga myndigheterna i samband med verksamhet där farliga 
ämnen förekommer i mängder som överskrider gränsvärdena i bilagan. Olika gränsvärden 
tillämpas beroende på vilken kategori kemiska ämnen det gäller, och de lägsta gränsvärdena 
tillämpas för de farligaste ämnena. Biogas kan höra till flera kategorier ämnen som omfattas 
av Sevesodirektivet, beroende på sammansättningen. 

För att fastställa om Sevesodirektivet är tillämpligt kommer kommissionen att be de 
luxemburgiska myndigheterna att lämna upplysningar om den ifrågavarande biogasens 
sammansättning och kemiska klassificering, samt vilka mängder som kommer att produceras 
eller lagras på platsen för verksamheten.

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU1 (direktivet om industriutsläpp)

I direktiv 2010/75/EU fastställs ett godkännandeförfarande och krav som ska uppfyllas av de 
verksamheter som förtecknas i bilaga I för att undvika eller miminera förorenande utsläpp i 
luft, vatten och mark samt förhindra avfallsgenerering. Direktivet är tillämpligt på 
verksamheter som består i återvinning av icke-farligt avfall med en kapacitet som överstiger 
75 ton per dygn som innefattar biologisk behandling (100 ton per dygn vid anaerob biologisk 
nedbrytning). 

För att fastställa om direktiv 2010/75/EU är tillämpligt för ifrågavarande anläggning kommer 
kommissionen att be de luxemburgiska myndigheterna om ingående uppgifter om vilka 
verksamheter som kommer att äga rum i anläggningen, vilket bränsle som kommer att 
användas och om tillämpliga gränsvärden är uppfyllda.

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU2 (direktivet om 
miljökonsekvensbedömning)

Enligt artikel 4.2 i direktiv 2011/92/EG ska medlemsstaterna när det gäller projekt som 
redovisas i bilaga II bestämma om projektet ska bli föremål för en bedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10. Alla projekt som redovisas i bilagan ska som ett minimum bedömas utifrån 
möjlig miljöpåverkan, där begreppet påverkan ska ges en vid tolkning. Utifrån beskrivningen 
i framställningen omfattas projektet sannolikt av bilaga II.3, om anläggningar för 
energiproduktion: (a) Anläggningar för produktion av elektricitet, ånga och hetvatten (projekt 
som inte omfattas av bilaga I). Därav följer att myndigheterna minst ska ha gjort en sådan 
bedömning, och om påverkan har eller borde ha identifierats, en fullständig bedömning. 

Enligt framställaren har ingen miljökonsekvensbedömning gjorts. Mot bakgrund av detta 
kommer kommissionen att fråga de luxemburgiska myndigheterna om de åtminstone har gjort 
en bedömning av projektet, vilket direktivet kräver, när de gav tillstånd för 
biogasanläggningen och i så fall vad resultatet var. 
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*Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG1 av den 27 juni 2001 om bedömning av 
vissa planers och programs miljöpåverkan

Enligt artikel 3.1 och 3.2 i direktivet ska en miljöbedömning utföras för planer och program 
som kan antas medföra betydande miljöpåverkan och som utarbetats för bl.a. energi, industri, 
fysisk planering eller avfallshantering och i vilka förutsättningarna anges för kommande 
tillstånd för projekt enligt bilagorna I och II till direktiv 2011/92/EG. 

Det verkar av upplysningarna som att en strategisk miljöbedömning slutfördes i april 2011 
och de luxemburgiska myndigheterna därför har fullgjort sina skyldigheter enligt direktiv 
2001/42/EG. För att få hela bilden av situationen kommer kommissionen att be de 
luxemburgiska myndigheterna om detaljer i förfarandet. 

* Rådets direktiv 92/43/EEG2 (livsmiljödirektivet)

Enligt artikel 6.3 i livsmiljödirektivet ska alla planer eller projekt som inte direkt hänger 
samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av ett område, men som 
enskilt eller i kombination med andra planer eller projekt kan påverka området på ett 
betydande sätt, på lämpligt sätt bedömas med avseende på konsekvenserna för området med 
tanke på målsättningen vad gäller bevarandet av området. Med ledning av slutsatserna från 
bedömningen av konsekvenserna för området och om inte annat följer av punkt 4, ska de 
behöriga nationella myndigheterna godkänna planen eller projektet först efter att ha försäkrat 
sig om att det berörda området inte kommer att ta skada och, om detta är lämpligt, efter att ha 
hört allmänhetens åsikt. Artikel 6.4 i direktivet innehåller bestämmelser om tillstånd för 
planer eller projekt, som trots en negativ bedömning av konsekvenserna för ett 
Natura 2000-område och på grund av att alternativa lösningar saknas måste genomföras av 
tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse.

Kommissionen kommer att begära upplysningar om genomförandet av dessa bestämmelser, 
särskilt om och på grundval av vilka kriterier som man har kommit fram till att projektet inte 
kommer att påverka något Natura 2000-område på ett betydande sätt, eller om de 
ovannämnda bestämmelserna har tillämpats.

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EU3 (ramdirektivet om avfall)

Enligt artikel 23 i direktiv 2009/98/EG om avfall ska medlemsstaterna kräva att alla 
verksamhetsutövare som har för avsikt att behandla avfall ska inneha ett tillstånd från behörig 
myndighet. Sådana tillstånd ska bl.a. omfatta tekniska krav och eventuella övriga krav som är 
relevanta för platsen i fråga och de säkerhets- och försiktighetsåtgärder som ska vidtas.

Artikel 23.3 i direktivet föreskriver att artikel 13 om skydd för människors hälsa och miljön 
måste iakttas i samband med den tilltänkta behandlingsmetoden.  Om den behöriga 
myndigheten anser att behandlingsmetoden är oacceptabel ska den avslå begäran om tillstånd.

                                               
1 EGT L 197, 21.7.2001, s. 30.
2 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7. 
3 EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.
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Med beaktande av ovanstående kommer kommissionen att fråga de luxemburgiska 
myndigheterna om de tidigare nämnda EU-kraven har iakttagits när tillståndet för driften av 
biogasanläggningen utfärdades.  

Slutsats

Eftersom en överträdelse av EU-lagstiftningen kan ha begåtts kommer kommissionen att 
kontakta de luxemburgska myndigheterna för att inleda undersökningar. 

4. Kommissionens svar (REV.), mottaget den 28 februari 2015

* Rådets direktiv 96/82/EG1 (Sevesodirektivet)

Det framgår av de luxemburgiska myndigheternas svar av den 26 september och den 
1 oktober 2014 på kommissionens skrivelse av den 18 juni 2014 att Gonderangeprojektet inte 
omfattas av Sevesodirektivet eftersom den största mängd biogas som lagras på plats är 
4,6 ton. Detta underskrider Sevesodirektivets gränsvärde på 5 ton (om biogasen klassificeras 
som synnerligen brandfarlig gas) eller 50 ton (om biogasen har en kvalitet som är likvärdig 
med kvaliteten på naturgas och därmed klassificeras inom samma post som naturgas enligt 
Sevesodirektivet). 

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU2 (direktivet om industriutsläpp)

I sitt svar ovan bekräftar de luxemburgiska myndigheterna att den enda 
avfallshanteringsverksamhet som bedrivs är anaerob biologisk nedbrytning och att inget avfall 
hanteras eller bränns i förbränningsanläggningen. Verksamhet som består i återvinning av 
icke-farligt avfall uppgår till 15 300 ton per år, dvs. motsvarande 42 ton per dygn. Därmed 
överskrids inte den kapacitet på 100 ton per dygn, som är gränsvärdet för att tillämpa 
direktivet om industriutsläpp om den enda avfallshanteringsverksamhet som bedrivs är 
anaerob biologisk nedbrytning av icke-farligt avfall. 

Beträffande den planerade förbränningsanläggningen är den sammanlagda installerade 
tillförda effekten 6,5 MW, dvs. långt under gränsvärdet på 50 MW för tillämpning av 
direktivet om industriutsläpp.

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU3 (direktivet om 
miljökonsekvensbedömning)

Baserat på beskrivningen av projektet i framställningen sökte kommissionen klargöra varför 
de luxemburgiska myndigheterna inte ansåg att bilaga II.3 a i direktiv 2011/92/EU var 
tillämplig, dvs. ”Anläggningar för produktion av elektricitet, ånga och hetvatten (projekt som 
inte omfattas av bilaga I)” och punkt 11 b: ”Anläggningar för bortskaffande av avfall (projekt 
som inte omfattas av bilaga I)”. 

Enligt artikel 4.2 i direktivet om miljökonsekvensbedömning ska medlemsstaterna när det 
gäller projekt som redovisas i bilaga II i direktivet bestämma antingen från fall till fall eller 

                                               
1 EGT L 10, 14.1.1997, p. 13. 
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genom gränsvärden eller kriterier om projektet ska bli föremål för en 
miljökonsekvensbedömning (granskning). Vid granskning ska de kriterier som fastställs i 
bilaga III i direktivet beaktas och om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
ska en miljökonsekvensbedömning göras.

Enligt myndigheterna var miljökonsekvensdirektivet inte tillämpligt på projektet. I svaret på 
EU Pilot-begäran hävdar myndigheterna att inga av projektets egenskaper gör att 
miljökonsekvensdirektivet är tillämpligt. De förklarade att projektet gäller produktion av 
biogas och inte av elektricitet, ånga eller hetvatten och att det därför inte omfattas av bilaga 
II.3 a i miljökonsekvensdirektivet. Dessutom hävdar de att projektet endast producerar 
2,6 miljon m3 biogas per år och har en effekt på mindre än 15 MW (under gränsvärdet i 
industriutsläppdirektivet 2010/75/EU) och därför inte heller kan anses vara en 
industrianläggning, och förklarade vid ett sammanträde den 15 januari 2015 att anläggningen 
inte är till för bortskaffande av avfall utan snarare för återvinning så bilaga II.11 b är inte 
heller tillämpligt på projektet. 

Det stämmer, såsom de luxemburgiska myndigheterna hävdar, att miljökonsekvensdirektivet 
inte innehåller en specifik projektkategori för biogasproduktion. Även om den slutsatsen inte 
nödvändigtvis innebär att miljökonsekvensdirektivet aldrig kommer att tillämpas på sådana 
biogasprojekt, kan inte kommissionen i det här fallet dra slutsatsen att de luxemburgiska 
myndigheterna när de bedömde ansökan och beviljade tillståndet den 26 april 2011 felaktigt 
drog slutsatsen att projektet inte omfattades av miljökonsekvensdirektivet. Därför anser 
kommissionen att Luxemburg inte överträdde miljökonsekvensdirektivet 2011. 

Kommissionen har sedan dess konstaterat en ökning av antalet biogasprojekt och har fått 
frågor om miljökonsekvensdirektivets tillämplighet, och håller på att slutföra praktiska 
riktlinjer för biogasrelaterade projekt enligt miljökonsekvensdirektivet. 

*Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG1 av den 27 juni 2001 om bedömning av 
vissa planers och programs miljöpåverkan 

I sitt svar till EU Pilot anger de luxemburgiska myndigheterna att projektet inte kommer att 
leda till en omklassificering av det område där det är beläget. 

I sitt kompletterande svar anger de luxemburgiska myndigheterna att projektet är beläget i ett 
landsbygds-/jordbruksområde där anläggningar för produktion av förnybar energi kan 
godkännas enligt nationell lagstiftning utan att området där det är beläget omklassificeras. 
Svaret innebär att den befintliga översiktsplanen inte behöver ändras. Eftersom direktivetet 
om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan bara är tillämpligt om en 
befintlig översiktsplan ändras, drar kommissionen slutsatsen att direktivet inte överträtts.

* Rådets direktiv 92/43/EEG2 (livsmiljödirektivet)

Kommissionen har bett de behöriga myndigheterna att förklara om och hur bestämmelserna i 
artikel 6.3 i livsmiljödirektivet har genomförts, särskilt om och på grundval av vilka kriterier 
som man har kommit fram till att projektet inte kan antas påverka det näraliggande Natura 
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2000-området på ett betydande sätt, antingen enskilt eller i kombination med andra planer 
eller projekt, eller i annat fall om bestämmelserna i artikel 6.4 har tillämpats.

De behöriga myndigheterna har svarat att någon betydande påverkan av projektet på 
Natura 2000-området “Pelouses calcaires de la région de Junglinster (LU0001020)”, enskilt 
eller i kombination med andra planer eller projekt, har uteslutits på grundval av en granskning 
som genomförts enligt vetenskapliga kriterier av ett bemyndigat och oberoende organ. 
Granskningen hade gjorts i samband med det tillståndsförfarande som föreskrivs i den 
nationella naturskyddslagstiftningen (la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la 
protection de la nature et des ressources naturelles). Granskningen kom fram till att ”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." (översättning: ” Kraftverksprojektet och dess anläggning 
påverkar ingen livsmiljö eller målart i det särskilda bevarandeområdet ”kalkgräsmarker i 
Junglinsterområdet” (LU0001020). Med tanke på avståndet mellan anläggningen och 
Natura 2000-områdets gränser kan det uteslutas att anläggningen kommer att leda till att 
någon målart störs eller att någon livsmiljö eller livsmiljö för målarter kommer att förorenas, 
försämras eller förstöras.)” På grundval av denna bedömning beviljades tillståndet, i 
överensstämmelse med den nationella naturskyddslagstiftningen och bestämmelserna i artikel 
6.3 i livsmiljödirektivet.

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EU1 (ramdirektivet om avfall)

Arrêté N°: 1/10/0456/DD utfärdad av Ministère du Developpement durable et des 
Infrastructures (översättning: Ministeriet för hållbar utveckling och infrastruktur) i 
Luxemburg den 26 april 2011 överensstämmer med kraven i artikel 23 i ramdirektivet om 
avfall när det gäller utfärdande av tillstånd för avfallshantering. 

Sammanfattning

Efter verifiering genom EU Pilot har kommissionen kommit fram till att inga överträdelser av 
Sevesodirektivet, direktivet om industriutsläpp, livsmiljödirektivet eller ramdirektivet om avfall 
har kunnat fastställas. Efter diskussion vid ett sammanträde med de luxemburgiska 
myndigheterna den 21 januari 2015 drar kommissionen också slutsatsen att det inte heller finns 
tillräckliga indikationer på att direktiven om miljökonsekvensbedömning och miljöpåverkan 
överträtts. Följaktligen avser inte kommissionen att inleda ett överträdelseförfarande. 

Avseende biogas och direktivet om miljökonsekvensbedömning kommer kommissionen dock att 
förse medlemsstaterna med ytterligare riktlinjer.  

Dessutom har kommissionen också informerats om att innan framställningen lämnades in hade 
nationella rättsmedel redan använts i enlighet med artikel 11 i direktivet om 
miljökonsekvensbedömning. 
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