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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0022/2013, którą złożył(a) L.C. (Włochy), w sprawie zanieczyszczenia 
środowiska spowodowanego przez wytwórnię biogazu w Castiglion Fibocchi 
(Arezzo – Włochy)

1. Streszczenie petycji

Składający/a petycję sprzeciwia się budowie wytwórni biogazu w Castiglion Fibocchi w 
prowincji Arezzo.

Zakład ten miałby niezwykle negatywny wpływ na sąsiadujące wartościowe grunty rolne, na 
których uprawia się produkty z certyfikatem pochodzenia PDO/PGI, oraz na przyległy obszar 
zabudowany.

Składający/a petycję twierdzi, że wytwórnia tego typu jest wydajna wyłącznie wtedy, gdy 
działa na małą skalę (50 kW), zatem plan budowy 600 kW wytwórni jest całkowicie 
niewłaściwy. 

Rada Miejska oraz burmistrz Castiglion Fibocchi także sprzeciwili się budowie tej wytwórni 
decyzją z dnia 3 maja 2005 r.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 września 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.

Składający petycję sprzeciwiają się budowie wytwórni biogazu, która ich zdaniem miałaby 
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negatywny wpływ na sąsiadujące wartościowe grunty rolne, na których uprawia się produkty 
z certyfikatem pochodzenia PDO/PGI, oraz na przyległy obszar zabudowany. Nie 
przedstawiają jednak szczegółowych informacji uzasadniających taki potencjalny negatywny 
wpływ przedmiotowej wytwórni na środowisko ani ewentualnych unijnych przepisów, do 
naruszenia których doszło / mogłoby dojść.

Uwagi Komisji

Dyrektywa 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (dyrektywa OOŚ)1 ma zastosowanie do 
przedsięwzięć, które mogą powodować znaczące skutki w środowisku (art. 1 przedmiotowej 
dyrektywy). Zgodnie z art. 4 tej dyrektywy przedsięwzięcia wymienione w załączniku I do 
dyrektywy podlegają ocenie oddziaływania na środowisko (OOŚ) i wymagają konsultacji z 
ludnością, natomiast przedsięwzięcia wymienione w załączniku II muszą stać się 
przedmiotem badania (tzw. screening) w celu określenia, czy przeprowadzenie OOŚ jest 
konieczne. Screening nie wymaga konsultacji z ludnością. 

W oparciu o dostępne informacje Komisja stwierdza, że przedmiotowa wytwórnia nie 
wchodzi w zakres żadnej z kategorii przedsięwzięć wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy. Nie jest ona w szczególności objęta pkt 2 lit. a) załącznika I „Elektrociepłownie i 
inne instalacje do spalania o mocy cieplnej co najmniej 300 MW”, ponieważ produkuje 
600 kW energii cieplnej, co stanowi wartość poniżej progu przewidzianego w pkt 2 lit. a) 
załącznika I (300 MW = 300 000 kW, natomiast przedmiotowa wytwórnia produkuje tylko 
600 kW). Należy zatem wnioskować, że wytwórnia objęta jest zakresem pkt 3 lit. a) 
załącznika II „Urządzenia przemysłowe do produkcji energii, pary i gorącej wody 
(przedsięwzięcia niewymienione w załączniku I)”. Oznacza to, że w przypadku tego 
przedsięwzięcia konieczne było dokonanie screeningu. 

Komisja uważa, że składający petycję odnoszą się do dyrektywy 2011/92/UE tylko zwracając 
się o dokonanie przez przewodniczącego regionu Toskania i radę regionu dogłębnej oceny 
oddziaływania na środowisko (OOŚ), bez określania, czy przeprowadzono screening, a w 
przypadku gdy miało to miejsce – o jego wyniki.

W dyrektywie 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli2 przewidziano, że pewne działalności muszą podlegać procedurze udzielania 
pozwoleń, wymagającej konsultacji z ludnością. Działalności, do których dyrektywa ma 
zastosowanie, wymieniono w załączniku I do tej dyrektywy. Komisja uważa, że 
przedmiotowa wytwórnia nie wchodzi w zakres żadnej z działalności wymienionych w 
załączniku I do dyrektywy dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli. Nie jest ona w szczególności objęta podpunktem 1.1 załącznika I „Instalacje 
energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 50 MW”, ponieważ 
produkuje 600 kW energii cieplnej, co stanowi wartość poniżej progu przewidzianego w 
podpunkcie 1.1 załącznika I (50 MW = 50 000 kW, natomiast przedmiotowa wytwórnia 
produkuje tylko 600 kW). 

Na zakończenie Komisja zauważa, że z informacji dostępnych w internecie3 wynika, że 
spółka EPI AREZZO, która złożyła wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę 
przedmiotowej wytwórni biogazu, od marca 2013 r. zwracała się do właściwych organów o 

                                               
1 Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1.
2 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8. 
3 http://insiemepercastiglionfibocchi.blogspot.be/#!/2013/03/la-nostra-soddisfazione-e-dedicata.html. 
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zakończenie procedury udzielenia pozwolenia z uwagi na liczne skargi, jakie wpłynęły ze 
strony lokalnej społeczności.

Wniosek

Zważywszy, że powyższa analiza nie pozwala stwierdzić, że w przedstawionej sprawie mogło 
dojść do naruszenia unijnych przepisów w zakresie ochrony środowiska, a mając na uwadze 
fakt, że procedura udzielenia pozwolenia na budowę przedmiotowej wytwórni biogazu została 
zakończona, Komisja nie ma podstaw, by dalej zajmować się tą sprawą. 


