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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0022/2013, ktorú predkladá L. C., taliansky štátny občan, 
o znečisťovaní životného prostredia výrobou bioplynu v meste Castiglion 
Fibocchi (Arezzo – Taliansko)

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície namieta proti výstavbe zariadenia na výrobu bioplynu v meste Castiglion 
Fibocchi v provincii Arezzo.

Toto zariadenie by malo mimoriadne nepriaznivý vplyv na priľahlú vzácnu 
poľnohospodársku pôdu, na ktorej sa pestujú plodiny s osvedčením pôvodu CHOP/CHZI, 
a na susednú zastavanú oblasť.

Predkladateľ petície tvrdí, že tento typ zariadení je účinný len v malom meradle (50 kW), 
a preto plán postaviť zariadenie s výkonom 600 kW je úplne neprimeraný. 

Proti výstavbe tohto zariadenia sa postavila aj mestská rada a primátor mesta Castiglion 
Fibocchi rozhodnutím z 3. mája 2005.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 10. septembra 2013. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 31. januára 2014

Predkladatelia petície namietajú proti výstavbe zariadenia na výrobu bioplynu, pretože sa 
domnievajú, že by mohlo mať nepriaznivý vplyv na priľahlú vzácnu poľnohospodársku pôdu, 
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na ktorej sa pestujú plodiny s osvedčením pôvodu CHOP/CHZI, a na susednú zastavanú 
oblasť.  Neposkytujú však podrobné informácie o príčinách, pre ktoré by zariadenie malo mať 
nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ani o prípadnom právnom predpise EÚ, ku ktorého 
porušeniu došlo alebo by dôjsť mohlo.

Poznámky Komisie

Smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na 
životné prostredie (smernica o EIA)1 sa vzťahuje na projekty, u ktorých existuje predpoklad, 
že budú mať významný vplyv na životné prostredie (článok 1 smernice). Podľa článku 4 
smernice projekty uvedené v prílohe I podliehajú posúdeniu vplyvov na životné prostredie 
(EIA), ktoré si vyžaduje konzultácie s verejnosťou, zatiaľ čo projekty uvedené v prílohe II 
podliehajú skúmaniu (tzv. skríningu), ktorého úlohou je zistiť, či je potrebné uskutočniť EIA. 
Skríningy si konzultácie s verejnosťou nevyžadujú. 

Komisia konštatuje, že podľa dostupných informácií predmetné zariadenie nepatrí do žiadnej 
z kategórií projektov uvedených v prílohe I smernice. Konkrétne sa na zariadenie nevzťahuje 
príloha I ods. 2 písm. a) „Tepelné elektrárne a iné spaľovacie zariadenia s tepelným výstupom 
300 megawattov (MW) a viac“, keďže tepelný výkon zariadenia je 600kW, teda nižší než 
prah stanovený v prílohe I ods. 2 písm. a) (300 MW = 300 000 kW, pričom predmetné 
zariadenie vyrába len 600 kW). Z toho vyplýva, že na zariadenie sa vzťahuje príloha II, ods. 3 
písmeno a) „Priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody (projekty 
neobsiahnuté v prílohe I)“. To znamená, že v prípade tohto projektu bol skríning povinný. 

Komisia konštatuje, že predkladatelia sa vo svojej žiadosti prezidentovi Toskánska 
a regionálnej rade o podrobné posúdenie vplyvu na životné prostredie (EIA) odvolávajú len 
na smernicu 2011/92/EÚ, pričom neuvádzajú, či sa skríning uskutočnil alebo nie, a ak áno, 
s akými závermi.

V smernici 2008/1/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
(smernica o IPKZ)2 sa ustanovuje, že niektoré činnosti podliehajú schvaľovaciemu postupu, 
ktorého súčasťou musia byť konzultácie s verejnosťou. Činnosti, na ktoré sa smernica 
vzťahuje, sú uvedené v prílohe I smernice. Komisia konštatuje, že žiadna z činností 
uvedených v prílohe I smernice o IPKZ sa netýka predmetného zariadenia. Konkrétne sa na 
zariadenie nevzťahuje príloha I bod 1.1 „Spaľovne s tepelným príkonom presahujúcim 50 
MW“, keďže tepelný výkon zariadenia je 600kW, teda nižší než prah stanovený v prílohe I 
bode 1.1 (50 MW = 50 000 kW, pričom predmetné zariadenie vyrába len 600 kW). 
Komisia na záver konštatuje, že podľa informácií dostupných na internete3 spoločnosť EPI 
AREZZO, ktorá požiadala o schválenie výstavby predmetného zariadenia na výrobu 
bioplynu, v marci 2013 požiadala príslušné orgány o ukončenie schvaľovacieho postupu pre 
početné sťažnosti zo strany miestneho obyvateľstva.

Záver

Keďže na základe uvedenej analýzy nie je možné zistiť, či v súvislosti s predmetnou vecou 
hrozí porušenie práva EÚ v oblasti životného prostredia, a vzhľadom na to, že schvaľovací 
postup týkajúci sa výstavby predmetného zariadenia na výrobu bioplynu bol ukončený, nie je 
na mieste, aby sa Komisia zo svojej pozície touto vecou ďalej zaoberala.

                                               
1 Ú. v. EÚ L 026, 28.1.2012, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 024, 29.1.2008, s. 8. 
3 http://insiemepercastiglionfibocchi.blogspot.be/#!/2013/03/la-nostra-soddisfazione-e-dedicata.html


