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Tárgy: L.C. olasz állampolgár által benyújtott 0022/2013. számú petíció a Castiglion 
Fibocchi településen (Arezzo megye, Olaszország) található biogázüzem által 
okozott környezetszennyezésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ellenzi, hogy az Arezzo tartományban található Castiglion Fibocchi 
településen biogázüzem épüljön.

Az üzem súlyosan károsítaná a szomszédos értékes mezőgazdasági területeket, ahol 
OEM/OFJ származási bizonyítványú terméket termelnek, valamint a szomszédos lakott 
területeket.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy ez a fajta létesítmény csak akkor hatékony, ha kisüzemi 
működésű (50 kW), és éppen ezért egy 600 kW-os létesítmény tervezése teljesen célszerűtlen. 

Egy 2005. május 3-i határozattal a városi tanács és Castiglion Fibocchi polgármestere is 
elutasította a létesítmény megépítését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. szeptember 10. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. január 31.
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A petíció benyújtói ellenzik egy biogázüzem megépítését, amelyről feltételezik, hogy 
kedvezőtlen hatást gyakorolna a szomszédos értékes mezőgazdasági területekre, ahol 
OEM/OFJ származási bizonyítványú termékeket termelnek, valamint a szomszédos lakott 
területekre. Ugyanakkor nem nyújtanak részletes tájékoztatást arról, hogy az üzem miért 
gyakorolna kedvezőtlen hatást a környezetre, sem pedig arról, hogy potenciálisan mely uniós 
jogszabály megsértésére került vagy kerülne sor.

A Bizottság észrevételei

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
2011/92/EU irányelv (KHV-irányelv) 1 olyan projektekre vonatkozik, amelyek várhatóan 
jelentős hatást gyakorolnak a környezetre (az irányelv 1. cikke). Az irányelv 4. cikke 
értelmében az irányelv I. mellékletében felsorolt projekteket nyilvános konzultációhoz kötött 
környezeti hatásvizsgálatnak (KHV) kell alávetni, míg a II. mellékletben felsorolt projektek 
esetében vizsgálatot (úgynevezett előszűrést) kell végezni annak megállapítása érdekében, 
hogy szükség van-e környezeti hatásvizsgálatra. Az előszűrés nem igényel nyilvános 
konzultációt. 

A Bizottság megjegyzi, hogy a rendelkezésre álló információk alapján a kérdéses üzemet az 
irányelv I. mellékletében felsorolt projektkategóriák egyike sem foglalja magában. Különösen 
lényeges, hogy az üzem nem sorolható az I. melléklet 2. pontjának a) alpontjában említett 
„300 megawattos vagy magasabb hőteljesítményű hőerőművek és egyéb égetőművek” közé, 
mivel 600 kW hőenergiát termel, ami alacsonyabb az I. melléklet 2. pontjának a) alpontjában 
kilátásba helyezett küszöbértéknél (300 MW = 300 000 kW, míg a kérdéses üzem csupán 600 
kW energiát termel). Ebből tehát az következik, hogy a szóban forgó üzem a II. melléklet 3. 
pontja a) alpontjában említett „Ipari létesítmények villamos energia, gőz és meleg víz 
előállítására (az I. mellékletben nem szereplő projektek)” kategóriájába sorolható. Ez azt 
jelenti, hogy e projekt esetében kötelező volt az előszűrés. 

A Bizottság megjegyzi, hogy a petíció benyújtói csupán akkor hivatkoznak a 2011/92/EU 
irányelvre, amikor beszámolnak arról, hogy felkérték a toszkán régió elnökét és a regionális 
tanácsot, hogy indítsanak mélyreható környezeti hatásvizsgálatot (KHV), azt viszont már nem 
ismertetik, hogy végül sor került-e előszűrésre, és amennyiben igen, az milyen eredményekkel 
zárult.

A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelv 
(IPPC-irányelv)2 kilátásba helyezi, hogy bizonyos tevékenységeket nyilvános konzultációhoz 
kötött engedélyezési eljárásnak kell alávetni. Az irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek 
felsorolását az irányelv I. melléklete tartalmazza. A Bizottság megjegyzi, hogy a kérdéses 
üzemet az IPPC-irányelv I. mellékletében felsorolt tevékenységek egyike sem foglalja 
magában. Különösen lényeges, hogy az üzem nem sorolható az I. melléklet 1.1. pontjában 
említett „Égetőművek 50 MW-ot meghaladó hőteljesítménnyel” elnevezésű kategóriába, 
mivel 600 kW hőenergiát termel, ami alacsonyabb az I. melléklet 1.1. pontjában kilátásba 
helyezett küszöbértéknél (50 MW = 50 000 kW, míg a kérdéses üzem csupán 600 kW 
energiát termel). 

Végezetül a Bizottság megjegyzi, hogy az interneten rendelkezésre álló információk3 arra 
utalnak, hogy a kérdéses biogázüzem megépítésének engedélyezését kérelmező társaság, az 

                                               
1 HL L 026., 2012.1.28., 1. o.
2 HL L 024., 2008.1.29., 8. o. 
3 http://insiemepercastiglionfibocchi.blogspot.be/#!/2013/03/la-nostra-soddisfazione-e-dedicata.html. 
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EPI AREZZO felkérte az illetékes hatóságokat, hogy a helyi közösséghez beérkezett számos 
panasz okán szüntessék meg a 2013 márciusa óta folyamatban lévő engedélyezési eljárást.

Következtetés

Mivel a fenti elemzés alapján nem állapítható meg, hogy a kérdéses ügyben sor került az 
uniós környezetvédelmi jogszabályok megsértésére, és tekintettel arra, hogy a szóban forgó 
biogázüzem engedélyezési eljárását megszüntették, a Bizottságnak nem áll módjában tovább 
vizsgálni az ügyet. 


