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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0022/2013 af L.C., italiensk statsborger, om den 
miljøforurening, som biogasanlægget i Castiglion Fibocchi (Arezzo, Italien) 
har forårsaget

1. Sammendrag

Andrageren er imod opførelsen af et biogasanlæg i Castiglion Fibocchi i Arezzo-provinsen.

Anlægget vil få en yderst negativ indvirkning på det tilstødende værdifulde landbrugsland, 
hvor der dyrkes produkter med oprindelsesbetegnelsen BOB/BGB, og på det tilstødende 
bebyggede område.

Andrageren påstår, at denne type anlæg kun er effektivt i mindre størrelser (50 kW), og at 
planen om at opføre et anlæg på 600 kW er fuldstændig uhensigtsmæssig. 

Kommunalrådet og borgmesteren i Castiglion Fibocchi var ligeledes imod opførelsen af dette 
anlæg i en beslutning af 3. maj 2005.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10.september.2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. januar 2014

"Andragerne modsætter sig, at der opføres et biogasanlæg, fordi de har mistanke om, at et 
sådant anlæg vil få en negativ indvirkning på de tilstødende værdifulde landbrugsarealer, hvor 
der dyrkes produkter med oprindelsesbetegnelsen BOB/BGB, og på det tilstødende byområde.  
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De fremlægger imidlertid ikke detaljerede oplysninger om årsagerne til, at anlægget ville få 
negativ indvirkning på miljøet, eller om, hvilke EU-retlige bestemmelser der er blevet / kunne 
blive overtrådt.

Kommissionens bemærkninger

Direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på 
miljøet (VVM-direktivet)1 finder anvendelse på projekter, der er af en sådan beskaffenhed, at 
de vil kunne påvirke miljøet væsentligt (jf. direktivets artikel 1). Ifølge direktivets artikel 4 
skal projekter, der er opført i direktivets bilag I, underkastes en miljøkonsekvensvurdering 
(VVM), der kræver høring af offentligheden, hvorimod projekter, der er opført i bilag II, 
underkastes en undersøgelse (en såkaldt screening) for at afgøre, om det er nødvendigt at 
gennemføre en VVM. Screeninger kræver ikke høring af offentligheden. 

Kommissionen bemærker, at det omstridte anlæg ifølge de foreliggende oplysninger ikke er 
omfattet af nogen af projektkategorierne i direktivets bilag I. Navnlig er anlægget ikke 
omfattet af bilag I, punkt 2, litra a):"Konventionelle kraftværker og andre fyringsanlæg med 
en termisk ydelse på mindst 300 MW", fordi det producerer 600 kW termisk energi, hvilket 
ligger under tærskelværdien i bilag I, punkt 2, litra a) (300 MW = 300 000 kW, hvorimod det 
omstridte anlæg kun har en produktion på 600 kW). Det må således konkluderes, at anlægget 
er omfattet af bilag II, punkt 3, litra a): "Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og 
varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag I)". Det betyder, at det er obligatorisk at
foretage en screening vedrørende dette projekt. 

Kommissionen bemærker, at andragerne kun henviser til direktiv 2011/92/EU i den 
henvendelse, hvor de anmoder formanden for regionalrådet i regionen Toscana om at 
iværksætte en grundig miljøkonsekvensvurdering (VVM), uden at præcisere, om der er blevet 
udført en screening eller ej, og – i bekræftende fald – med hvilke konklusioner.

Ifølge direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC-
direktivet)2 skal visse aktiviteter underkastes en godkendelsesprocedure, som kræver høring af 
offentligheden. De aktiviteter, som direktivet finder anvendelse på, er omhandlet i direktivets 
bilag I. Kommissionen bemærker, at det omstridte anlæg ikke er omfattet af de aktiviteter, der 
er omhandlet i IPPC-direktivets bilag I. Navnlig er anlægget ikke omfattet af bilag I, punkt 
1.1:"Termiske kraftværker med en samlet effekt på mere end 50 MW", fordi det producerer 
600 kW termisk energi, hvilket ligger under tærskelværdien i bilag I, punkt 1.1 (50 MW = 
50 000 kW, hvorimod det omstridte anlæg kun har en produktion på 600 kW). 

Endelig bemærker Kommissionen, at de oplysninger, der er tilgængelige online3, viser, at det 
selskab, som havde anmodet om tilladelse til opførelse af det pågældende biogasanlæg, EPI 
AREZZO, siden marts 2013 har anmodet de kompetente myndigheder om at indstille 
godkendelsesproceduren, fordi de lokale myndigheder har modtaget så mange klager.

Konklusion

Ud fra den ovenstående analyse er det ikke muligt at konkludere, at der eventuelt foreligger 
en tilsidesættelse af EU-retten i den foreliggende sag, og da godkendelsesproceduren for det 

                                               
1

EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1.

2
EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8. 

3 http://insiemepercastiglionfibocchi.blogspot.be/#!/2013/03/la-nostra-soddisfazione-e-
dedicata.html
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pågældende biogasanlæg er blevet indstillet, er Kommissionen ikke i stand til at forfølge 
sagen videre." 


