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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

31.1.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0022/2013, внесена от L.C., с италианско гражданство, относно 
замърсяването на околната среда, причинено от завода за производство на 
биогаз в Кастильон Фибоки (Арецо, Италия)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу построяването на завод за производство на 
биогаз в Кастильон Фибоки, провинция Арецо.

Заводът би оказал изключително неблагоприятно въздействие върху намиращата се в 
непосредствена близост ценна земеделска земя, на която се отглеждат насаждения със 
сертификат за произход ЗНП/ЗГУ, както и върху намиращата се в непосредствена 
близост застроена площ.

Вносителят твърди, че този тип завод е ефективен единствено в малък мащаб (мощност 
от 50 kW) и следователно планът за построяване на завод с мощност от 600 kW е 
напълно нецелесъобразен.

Общинският съвет и кметът на Кастильон Фибоки също са се обявили против 
построяването на конкретния завод с решение от 3 май 2005 г.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 септември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 31 януари 2014 г.
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Вносителят на петицията възразява срещу построяването на завод за производство на 
биогаз, който според него би оказал неблагоприятно въздействие върху намиращата се 
в непосредствена близост ценна земеделска земя, на която се отглеждат насаждения със 
сертификат за произход ЗНП/ЗГУ, както и върху намиращата се в непосредствена 
близост застроена зона. Не е предоставена обаче подробна информация относно 
причините за възможността заводът да окаже неблагоприятно въздействие върху 
околната среда, нито за евентуалното законодателство на ЕС, което е/ще бъде 
нарушено.

Забележки на Комисията

Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни 
проекти върху околната среда (Директива за ОВОС)1 се прилага за проекти, за които се 
предполага, че биха оказали значително въздействие върху околната среда (член 1 от 
директивата). Съгласно член 4 от директивата проектите, изброени в приложение I, 
подлежат на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), изискваща 
обществена консултация, а проектите, изброени в приложение II, подлежат на преглед 
(т.нар. скрининг), за да се определи дали е необходимо да се направи ОВОС. 
Скринингът не изисква обществени консултации.

Комисията счита, че въз основа на наличната информация въпросният завод не попада 
в нито една от категориите проекти, изброени в приложение I към директивата. По-
специално заводът не попада в обхвата на точка 2, буква а) от приложение I: 
„Топлоелектрически централи и други горивни инсталации за производство на 
топлинна енергия от 300 и повече мегавата“, тъй като той произвежда 600 kW топлинна 
мощност, което е под прага, предвиден в точка 2, буква а) от приложение I (300 MW = 
300 000 kW, а въпросният завод произвежда едва 600 kW). Следователно трябва да се 
заключи, че заводът попада в обхвата на точка 3, буква а) от приложение II: 
„Промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода 
(проекти, невключени в приложение I)“. Това означава, че скринингът за този проект е 
бил задължителен.

Комисията счита, че вносителят на петицията само се позовава на Директива 
2011/92/ЕС при искането си към председателя на област Тоскана и на областния съвет 
да се предприеме задълбочена оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), 
без да се уточнява дали е бил извършен скрининг, и ако да — какви са заключенията от 
него.

Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 
(Директива за КПКЗ)2 предвижда, че определени дейности трябва да подлежат на 
процедура за издаване на разрешително, изискваща обществени консултации. 
Дейностите, за които се прилага директивата, са изброени в приложение I към 
директивата. Комисията счита, че въпросният завод не попада в нито една от 
дейностите, изброените в приложение I към Директивата за КПКЗ. По-специално 
заводът не попада в обхвата на точка 1.1 от приложение I: „Горивни инсталации с 
номинална топлинна мощност, превишаваща 50 MW“, тъй като произвежда 600 kW 
топлинна мощност, която е под прага, предвиден в точка 1.1 от приложение I (50 MW = 
50 000 kW, а въпросният завод произвежда едва 600 kW).

                                               
1 OВ L 026, 28.1.2012 г., стр. 1.
2 OВ L 024, 29.1.2008 г., стр. 8. 
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В заключение Комисията счита, че наличната информация онлайн1 сочи, че 
дружеството, поискало разрешение за построяването на въпросния завод за 
производство на биогаз — EPI AREZZO, е поискало от компетентните органи да 
прекратят процедурата за издаване на разрешение от март 2013 г. поради многото 
оплаквания, получени от местната общност.

Заключение

Тъй като горният анализ не позволява да се стигне до заключението, че в този случай 
има възможно нарушение на законодателството на ЕС в областта на околната среда, и 
като има предвид, че процедурата за издаване на разрешение за завода за производство 
на биогаз е прекратена, Комисията не е в състояние да продължи да проучва този 
въпрос по-нататък.

                                               
1 http://insiemepercastiglionfibocchi.blogspot.be/#!/2013/03/la-nostra-soddisfazione-e-dedicata.html


