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Betreft: Verzoekschrift 0022/2013, ingediend door L.C. (Italiaanse nationaliteit), over 
milieuverontreiniging veroorzaakt door de biogascentrale in Castiglion Fibocchi 
(Arezzo – Italië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is gekant tegen de bouw van een biogascentrale in Castiglion Fibocchi in de 
provincie Arezzo.

Deze centrale zou bijzonder nadelige gevolgen hebben voor de aangrenzende waardevolle 
landbouwgrond, waar gewassen met een BOB/BGA-oorsprongscertificaat worden gekweekt, 
en voor de aangrenzende bebouwde kom.

Indiener beweert dat dit soort centrale enkel op kleine schaal (50 kW) efficiënt is en dat het 
plan om een centrale van 600 kW te bouwen dus absoluut ongepast is.

De gemeenteraad en de burgemeester van Castiglion Fibocchi hebben ook hun tegenkanting 
tegen de bouw van deze centrale uitgesproken in een besluit van 3 mei 2005.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 september 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 januari 2014

Indieners zijn gekant tegen de bouw van een biogascentrale die naar hun mening nadelige 
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gevolgen zou hebben voor de aangrenzende waardevolle landbouwgrond, waar gewassen met 
een BOB/BGA-oorsprongscertificaat worden gekweekt, en voor het aangrenzende stedelijk 
gebied. Zij verstrekken echter geen gedetailleerde informatie over de redenen waarom de 
centrale nadelige gevolgen zou hebben voor het milieu, noch over de EU-wetgeving die 
mogelijk wordt of zou worden geschonden.

Opmerkingen van de Commissie

Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten (MER-richtlijn)1 is van toepassing op alle projecten die aanzienlijke 
gevolgen voor het milieu kunnen hebben (artikel 1 van de richtlijn). Krachtens artikel 4 van 
de richtlijn worden de in bijlage I van de richtlijn genoemde projecten onderworpen aan een 
milieueffectbeoordeling (MER) waarbij ook het publiek moet worden geraadpleegd, terwijl 
voor de in bijlage II genoemde projecten door middel van een onderzoek per geval wordt 
bepaald of het al dan niet nodig is een MER te verrichten. Bij deze onderzoeken dient het 
publiek niet te worden geraadpleegd. 

De Commissie merkt op dat de centrale op grond van de beschikbare informatie niet behoort 
tot een van de projectcategorieën van bijlage I van de richtlijn. Het project valt met name niet 
onder bijlage I, punt 2, letter a "Thermische centrales en andere verbrandingsinstallaties met 
een warmtevermogen van ten minste 300 megawatt", aangezien het geplande vermogen van 
de centrale met 600 kW onder het in bijlage I, punt 2, letter a, vastgestelde minimum valt 
(300 MW = 300 000 kW, terwijl de centrale slechts 600 kW produceert). De centrale valt 
derhalve onder bijlage II, punt 3, letter a) "Industriële installaties voor de productie van 
elektriciteit, stoom en warm water (niet onder bijlage I vallende projecten)." Dit betekent dat 
voor dit project een onderzoek moest worden ingesteld. 

De Commissie merkt op dat de indieners enkel naar Richtlijn 2011/92/EU verwijzen in hun 
verzoek aan de president van de regio Toscane en de Regionale Raad om een diepgaande 
milieueffectbeoordeling (MER) te verrichten, waarbij zij echter niet vermelden of een 
onderzoek werd uitgevoerd, en zo ja, wat de resultaten daarvan waren.

Richtlijn 2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging 
(IPPC-richtlijn) bepaalt dat bepaalde activiteiten moeten worden onderworpen aan een 
vergunningsprocedure waarbij het publiek moet worden geraadpleegd. De activiteiten waarop 
de richtlijn van toepassing is, zijn opgenomen in bijlage I ervan. De Commissie constateert 
dat de centrale niet onder de in bijlage I van de IPPC-richtlijn genoemde activiteiten valt. Het 
project valt met name niet onder bijlage I, punt 1.1 "Stookinstallaties met een hoeveelheid 
vrijkomende warmte van meer dan 50 MW.", aangezien het geplande vermogen van de 
centrale met 600 kW onder het in bijlage I, punt 1.1 vastgestelde minimum valt (50 MW = 
50 000 kW, terwijl de centrale slechts 600 kW produceert). 

Ten slotte merkt de Commissie op dat uit bepaalde informatie die online beschikbaar is2 blijkt 
dat EPI AREZZO, de onderneming die aanvankelijk om toestemming voor de bouw van de 
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PB L 26, van 28.1.2012, blz.1.
2 http://insiemepercastiglionfibocchi.blogspot.be/#!/2013/03/la-nostra-soddisfazione-e-dedicata.html
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centrale had verzocht, de bevoegde autoriteiten in maart 2013 heeft verzocht de 
vergunningsprocedure stop te zetten, ingevolge de talrijke klachten van de lokale 
gemeenschap.

Conclusie

Aangezien niets in bovenstaande analyse toelaat tot een mogelijke inbreuk op de 
EU-milieuwetgeving te besluiten en aangezien de vergunningsprocedure voor de bedoelde 
biogascentrale is stopgezet, ziet de Commissie geen grond om de zaak nog verder te 
onderzoeken.


