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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0022/2013, adresată de L.C., de cetățenie italiană, privind poluarea 
mediului generată de fabrica de biogaz din Castiglion Fibocchi (Arezzo – Italia)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se opune construcției unei instalații de biogaz în Castiglion Fibocchi, din 
provincia Arezzo.

Instalația ar avea un efect extrem de nociv asupra terenului agricol alăturat valoros, pe care 
sunt cultivate produse cu certificat de origine DOP/IGP și asupra zonei urbane din apropiere.

Petiționarul susține că acest tip de instalație este eficient doar atunci când este construită la o 
scară mică (50 kW) și, prin urmare, planul de a construi o instalație de 600 kW este complet 
inadecvat. 

Consiliul municipal și primarul comunei Castiglion Fibocchi s-au opus, de asemenea, 
construirii acestei instalații, printr-o decizie din 3 mai 2005.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 septembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 ianuarie 2014

Petiționarii se opun construirii unei instalații de biogaz, pe care o suspectează că ar produce 
efecte adverse asupra terenului agricol valoros din apropiere, pe care sunt cultivate produse cu 
certificat de origine DOP/IGP și asupra zonei urbane din vecinătate. Cu toate acestea, 
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petiționarii nu oferă informații detaliate nici cu privire la motivele pentru care instalația ar 
avea efecte adverse asupra mediului și nici cu privire la posibila legislație a UE care a fost/ar 
fi încălcată.

Observațiile Comisiei

Directiva 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului (Directiva EIA)1 se aplică în cazul proiectelor care pot avea efecte semnificative 
asupra mediului (articolul 1 din directivă). În temeiul articolului 4 din directivă, proiectele 
enumerate în anexa I la directivă trebuie supuse unei evaluări a impactului asupra mediului 
(EIA), care necesită consultarea publică, pe când proiectele enumerate în anexa II trebuie 
supuse unei examinări, cu scopul de a stabili dacă este necesar să se efectueze o evaluare a 
impactului asupra mediului. Metodele de examinare nu necesită consultarea publică. 

Comisia observă că, pe baza informațiilor disponibile, instalația în cauză nu este vizată de 
niciuna dintre categoriile de proiecte enumerate în anexa I la directiva menționată. În special, 
instalația nu este vizată de anexa I punctul 2 litera (a) „Centrale termoelectrice și alte instalații 
de ardere cu o putere termică de minimum 300 megawați”, deoarece aceasta are o putere 
termică de 600 kW, care se află sub pragul prevăzut de anexa I punctul 2 litera (a) (300 MW = 
300 000 kW, pe când fabrica în cauză produce doar 600 kW). Trebuie concluzionat, prin 
urmare, că instalația este vizată de anexa II punctul 3 litera (a) „Instalații industriale pentru 
producerea electricității, a aburului și a apei calde (proiecte neincluse în anexa I)”. Aceasta 
înseamnă că metoda de examinare a fost obligatorie în cazul acestui proiect. 

Comisia observă că petiționarii se referă numai la Directiva 2011/92/UE, atunci când cer 
președintelui regiunii Toscana și Consiliului regional să demareze o amplă evaluare a 
impactului asupra mediului (EIA), fără a specifica dacă examinarea a fost efectuată sau nu și, 
în caz afirmativ, care au fost concluziile acesteia.

Directiva 2008/1/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării (Directiva IPPC)2

prevede că anumite activități trebuie supuse unei proceduri de autorizare, care necesită o 
consultare publică. Activitățile care fac obiectul directivei sunt enumerate în anexa I la 
directivă. Comisia observă că instalația în cauză nu este vizată de niciuna dintre activitățile 
enumerate în anexa I la Directiva privind prevenirea și controlul integrat al poluării. În 
special, instalația nu este vizată de anexa I punctul 1.1 „Instalații de ardere cu putere termică 
instalată de peste 50 MW”, deoarece aceasta produce o putere termică de 600 kW, care se află 
sub pragul prevăzut de anexa I, punctul 1.1 (50 MW = 50 000 kW, pe când fabrica în cauză 
produce doar 600 kW).

În cele din urmă, Comisia constată că informațiile disponibile online3 indică faptul că 
societatea care a solicitat autorizația de construcție a instalației de biogaz în cauză, EPI 
Arrezzo, a cerut autorităților competente să pună capăt procedurii de autorizare încă din luna 
martie 2013, din cauza numeroaselor plângeri primite de comunitatea locală.

Concluzie

Întrucât analiza prezentată anterior nu permite să se concluzioneze că, în cazul de față, există 
o posibilă încălcare a legislației UE în domeniul mediului și, având în vedere că procedura de 
autorizare a instalației de biogaz în cauză a fost întreruptă, Comisia nu este în măsură să 

                                               
1 JO L 026, 28.1.2012, p. 1.
2 JO L 024, 29.1.2008, p. 8. 
3 http://insiemepercastiglionfibocchi.blogspot.be/#!/2013/03/la-nostra-soddisfazione-e-dedicata.html
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urmărească în continuare chestiunea. 


