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Tema: Peticija Nr. 0022/2013 dėl aplinkos taršos, kurią keltų biodujų įmonė 
Kastilione Fibokyje (Areco provincija, Italija), kurią pateikė Italijos pilietis 
L. C.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nepritaria tam, kad Areco provincijos Kastiliono Fibokio savivaldybėje 
būtų įrengta biodujų įmonė.

Įmonė darytų labai neigiamą poveikį šalia esančiai vertingai žemės ūkio paskirties žemei, 
kurioje auginama produkcija su saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN) arba saugoma 
geografine nuoroda (SGN), ir šalia esančiai apgyvendintai teritorijai.

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad šios rūšies įmonės yra veiksmingos tik kai jų elektros 
gamybos įrenginių galia yra nedidelė (50 kW), todėl įrengti 600 kW biodujų įmonę yra 
visiškai netinkama.

Kastiliono Fibokio miesto taryba ir meras savo 2005 m. gegužės 3 d. sprendimu taip pat 
pareiškė nepritarimą šios įmonės statybai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. rugsėjo 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. sausio 31 d.

„Peticijos pateikėjai nepritaria, tam, kad būtų įrengta biodujų įmonė, kuri, jų nuomone, darytų 
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neigiamą poveikį šalia esančiai žemės ūkio paskirties žemei, kurioje auginama produkcija su 
SKVN arba SGN, ir šalia esančiai miesto teritorijai. Vis dėlto jie nepateikia nei išsamios 
informacijos apie priežastis, dėl kurių įmonė darytų neigiamą poveikį aplinkai, nei apie ES 
teisės aktus, kurie tariamai buvo arba būtų pažeisti.

Komisijos pastabos

Direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo 
(PAV direktyva)1 taikoma projektams, kurie gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai 
(direktyvos 1 straipsnis). Pagal direktyvos 4 straipsnį direktyvos I priede išvardytiems 
projektams turi būti atliekamas poveikio aplinkai vertinimas (PAV), kuriam reikalingos 
konsultacijos su visuomene, o II priede išvardytiems projektams turi būti atliekamas 
patikrinimas (vadinamoji patikra), kuriuo siekiama nustatyti, ar reikia atlikti PAV. Atliekant 
patikras nereikia konsultuotis su visuomene.

Komisija pastebi, kad, remiantis pateikta informacija, minima įmonė nepatenka į nė vieną iš 
direktyvos I priede išvardytų projektų kategorijų. Pirmiausia įmonei netaikomas I priedo 2 
punkto a papunktis „300 megavatų arba didesnio šiluminio pajėgumo šiluminės elektrinės bei 
kiti deginimo įrengimai“, kadangi jos šiluminis pajėgumas yra 600 kW, kuris yra mažesnis už 
numatytą I priedo 2 punkto a papunktyje (300 MW = 300 000 kW, o minimos įmonės galia –
tik 600 kW). Todėl reikia daryti išvadą, kad įmonei taikomas II priedo 3 punkto a papunktis 
„pramoniniai įrengimai, skirti elektros energijos, garo ir karšto vandens gamybai (jei projektai 
neįtraukti į I priedą)“. Tai reiškia, kad buvo privaloma šio projekto patikra.

Komisija pastebi, kad peticijos pateikėjai, prašydami Toskanos regiono prezidento ir regiono 
tarybos atlikti išsamų poveikio aplinkai vertinimą (PAV), mini tik Direktyvą 2011/92/ES ir 
nenurodo, ar atlikta patikra, ir jei taip, kokios jos išvados.

Direktyva 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK direktyva)2

numatyta, kad tam tikrai veiklai turi būti taikoma leidimų išdavimo tvarka, kuriai reikalingos 
konsultacijos su visuomene. Veiklos rūšys, kurioms taikoma ši direktyva, išvardytos 
direktyvos I priede. Komisija pastebi, kad minima įmonė nepriskirta jokiai TIPK direktyvos I 
priede išvardytai veiklai. Pirmiausia įmonei netaikomas I priedo 1.1 punktas „kurą deginantys 
įrenginiai, kurių nominalus šiluminis našumas didesnis kaip 50 MW“, kadangi jos šiluminis 
pajėgumas yra 600 kW, kuris yra mažesnis už numatytą I priedo 1.1 punkte (50 MW = 
50 000 kW, o minimos įmonės galia – tik 600 kW).

Galiausiai Komisija pastebi, kad internete pateiktoje informacijoje3 nurodyta, kad įmonė EPI 
AREZZO, prašiusi išduoti leidimą minimai biodujų įmonei įrengti, 2013 m. kovo mėn. dėl 
daugelio vietos bendruomenės pateiktų skundų paprašė kompetentingų valdžios institucijų 
nutraukti leidimo išdavimo procedūrą.

Išvada

Kadangi iš pirmiau pateiktos analizės negalima daryti išvados, kad šiuo atveju galimai 
pažeista ES aplinkosaugos teisė, ir atsižvelgiant į tai, kad nutraukta minimos biodujų įmonės 
leidimo išdavimo procedūra, Komisija negali toliau nagrinėti šio klausimo.“

                                               
1 OL L 026, 2012 1 28, p. 1.
2 OL L 024, 2008 1 29, p. 8.
3 http://insiemepercastiglionfibocchi.blogspot.be/#!/2013/03/la-nostra-soddisfazione-e-dedicata.html.


