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Tárgy: Ernesto Cesarini, olasz állampolgár által benyújtott 1050/2008. számú, 40 
aláírást tartalmazó petíció egy Civitavecchiánál és Montalto di Castrónál 
(Olaszország) létesítendő széntüzelésű erőműről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panaszt emel az olaszországi Civitavecchiánál és Montalto di Castrónál 
fekvő villamos erőmű széntüzelésűvé való átépítése ellen. A petíció benyújtója attól tart, hogy 
a szénerőmű beindítása komoly szennyeződéssel és közegészségügyi veszélyekkel járna. A 
petíció benyújtója álláspontja szerint az elkészített környezeti hatásvizsgálat alapvető 
hiányosságokat mutat. Kéri az Európai Parlament intézkedését, hogy az olasz kormány 
készítsen új, megfelelő környezeti hatásvizsgálatot annak érdekében, hogy így a helyi 
közösség az európai jogszabályok szerint őt megillető védelmet kapjon.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. december 15. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. április 24.

A petíció benyújtói aggodalmuknak adnak hangot egy Civitavecchia területén (Torrevaldaliga 
Nord, Lazio, Olaszország) működő erőmű – amelyet széntüzelésűvé szándékoznak átalakítani 
– környezeti hatásvizsgálata és engedélyezési eljárása, valamint működési feltételei miatt.

Az IPPC-irányelv

A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelv 
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(a továbbiakban: IPPC-irányelv, a 96/61/EK irányelv kodifikált változata)1 I. melléklete 
felsorolja az irányelv hatálya alá tartozó ipari tevékenységek kategóriáit. Ide tartoznak az 
50 MW-ot meghaladó hőteljesítménnyel rendelkező égetőművek. A petíció benyújtója által 
rendelkezésre bocsátott információk alapján a létesítmény az IPPC-irányelv hatálya alá 
tartozik. 

Az IPPC-irányelv a hatálya alá tartozó létesítmények tekintetében előírja, hogy működésüket 
engedélyek alapján folytassák, ideértve az elérhető legjobb technikákon (BAT) alapuló 
kibocsátási határértékeket, amelyek célja, hogy megakadályozzák vagy – ha ez nem 
lehetséges – csökkentsék a kibocsátásokat és a környezetre általában véve gyakorolt hatást. A 
levegőbe, vízbe és a talajba történő kibocsátások megelőzésével vagy csökkentésével ezért az 
IPPC-irányelvvel összhangban kiadott környezetvédelmi engedélyek keretében kell 
foglalkozni.

A Bizottság számos BAT-referenciadokumentumot (BREF-ek) fogadott el az IPPC-irányelv 
hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozóan, amelyeket az illetékes hatóságoknak 
figyelembe kell venniük az ilyen létesítményekre vonatkozó, az elérhető legjobb technikákon 
(BAT) alapuló kibocsátási határértékek, egyenértékű paraméterek vagy műszaki intézkedések 
megállapításakor. 

A petíció benyújtói azzal érvelnek, hogy az átalakított civitavecchiai erőmű engedélye nem 
tartalmaz kibocsátási határértékeket minden olyan lényeges szennyező anyag tekintetében, 
amelyet a levegőbe kibocsátanak, továbbá nem tartalmaz kibocsátási határértékeket a 
szennyvízre vonatkozóan. A levegőbe kerülő por, kén-dioxid és higany koncentrációja, 
amelyekre vonatkozóan az engedély tartalmaz határértékeket, a petíció benyújtói szerint 
magasabb a BAT-referenciadokumentumokban leírt elérhető legjobb technikákkal 
összeegyeztethető értékeknél.

Az IPPC-irányelv 9. cikkének (3) bekezdése értelmében az illetékes hatóságoknak kibocsátási 
határértékeket kell megállapítaniuk az engedélyben azokra a szennyező anyagokra, amelyeket 
valószínűleg jelentős mértékben bocsát ki az érintett létesítmény, tekintettel természetükre. 
Ennek alapján az illetékes hatóság dönti el, mely szennyezőanyagok tekintetében állapít meg 
kibocsátási határértéket. 

A nagy tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok a levegőbe történő 
kibocsátásnak korlátozásáról szóló 2001/80/EK irányelv (LCP-irányelv)2 értelmében a nagy 
tüzelőberendezések engedélyeinek határértékeket kell tartalmazniuk a kén-dioxidra, a 
nitrogén-oxidokra és a porra vonatkozóan, amelyek nem haladják meg az említett irányelvben 
meghatározott határértékeket. 

Az LPC-irányelv nem vonatkozik a CO, HCl és a HF levegőbe történő kibocsátásaira. 
Ugyanakkor a nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó BREF említést tesz a kibocsátások 
csökkentését szolgáló technikákról és a kapcsolódó BAT-szintekről. Ezért elvárható, hogy az 
illetékes hatóság figyelembe vegye ezeket a szennyező anyagokat, amikor az IPPC-irányelv 9. 
cikkének (3) és (4) bekezdésével összhangban meghatározza az engedélyek feltételeit. 
                                               
1 HL L 24., 2008.1.29., 8. o.
2 HL L 309., 2001.11.27.
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Bizonyos nehézfémek – As, Se, Pt, Pd és Be – esetében a nagy tüzelőberendezésekre 
vonatkozó BREF nem tartalmaz az elérhető legjobb technikákhoz (BAT) kapcsolódó 
kibocsátási határértékeket. Ezenkívül, mivel e nehézfémek többsége szilárd részecskék 
formájában kerül kibocsátásra, e fémek kibocsátásának csökkentése érdekében elengedő lehet, 
ha a porra vonatkozóan megfelelő határértékeket állapítanak meg.

Ugyanakkor az engedélyben a por kibocsátási határérték 15 mg/Nm³, míg a legjobb elérhető 
technikákhoz (BAT) kapcsolódó kibocsátási szintek 5–10 mg/Nm³ között mozognak. Bár a 
rendelkezésre bocsátott információkból jól látszik, hogy a legjobb elérhető technikát
alkalmazzák (vizes tisztítóberendezés, textilszűrő), a határérték nem biztosítja teljes 
mértékben a porkibocsátás oly módon történő csökkentését, hogy az ne haladja meg a legjobb 
elérhető technikákhoz kapcsolódó értéktartományt. A BAT alkalmazásának átfogó 
értékeléséhez össze kell hasonlítani a valós kibocsátásokat a BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási 
szintekkel.

Ami a petíció benyújtóinak a kén-dioxid és a higany határértékeinek a BREF-ben 
meghatározott BAT-szintekkel történő összehasonlításával kapcsolatos kijelentéseit illeti, a 
Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy a kén-dioxid tekintetében az engedélyben 
meghatározott kibocsátási határérték a BAT értéktartományán belül van. A higany esetében a 
BREF nem határoz meg a BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szinteket. 

Az engedély nem tartalmaz kibocsátási határértéket a szennyvízre vonatkozóan. A 
rendelkezésre álló információkból azonban nem világos, hogy az engedély hogyan 
kapcsolódik a szennyvízkibocsátásról szóló jogalkotási rendelethez. Az, ha vizes 
tisztítóberendezést használnak a füstgázok tisztításához, elkerülhetetlenül vízbe történő 
kibocsátásokkal jár, amelyet megfelelő kibocsátási határértékek meghatározásával ellenőrzés 
alatt kell tartani. A nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó BREF tartalmazza számos
szennyező anyag BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintjeit.

A KHV-irányelv

A 97/11/EK tanácsi irányelvvel1 módosított 85/337/EGK tanácsi irányelv2, más néven a 
környezeti hatásvizsgálatról szóló (KHV) irányelv értelmében egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásaira vonatkozóan vizsgálatot kell végezni.

E projekt esetében elvégeztek egy környezeti hatásvizsgálatot. A petícióban foglalt 
információk azt jelzik, hogy az érintett hatóságoknak lehetőségük nyílt arra, hogy véleményt 
nyilvánítsanak a projektről és az elvégzett környezeti hatásvizsgálatról. A KHV-eljárást 2003. 
november 4-én zárták le a környezet- és termőföldvédelmi minisztérium, illetve a kulturális és 
örökségvédelmi minisztérium együttes rendeletével. 

A Bizottság hangsúlyozni szeretné, hogy a KHV-irányelv nem állapít meg semmiféle 

                                               
1 A Tanács 1997. március 3-i 97/11/EK irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról, HL L 73., 1997.3.14.
2 A Tanács 1985. június 27-i 85/337/EGK irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról, HL L 175., 1985.7.5.
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lényeges előírást vagy kötelező környezetvédelmi szabványt; így az illetékes nemzeti 
hatóságok nem kötelesek konkrét következtetéseket levonni egy adott projekt környezeti 
hatásvizsgálatának megállapításaiból. Ezenkívül – tekintettel arra, hogy az irányelv csak 
eljárásbeli követelményeket állapít meg – a projekt szükségességével vagy megvalósulásának 
helyével kapcsolatos döntések, valamint a környezeti hatástanulmány tartalmának (azaz az 
abban foglalt információknak és adatoknak) és a környezeti feltételek megfelelő voltának 
ellenőrzése az illetékes nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik. Pontosabban, a tagállamok 
feladata, hogy biztosítsák a környezeti hatástanulmányban foglalt adatok és információk 
minőségét és megfelelőségét. A petícióban ismertetett aggályok esetében ez az emberi 
egészségre gyakorolt hatásokra és a levegő minőségére vonatkozó adatokra és információkra 
vonatkozik 

A KHV-irányelvnek az európai Aarhusi Egyezény követelményeivel összhangba hozatalára 
irányuló módosítást1 (2003/35/EK irányelv) 2005. június 25-ig kellett a tagállamoknak 
átültetni nemzeti jogukba. Ezért – mivel az engedély iránti kérelmet a 2003/35/EK irányelv 
hatálybalépése előtt nyújtották be – a KHV-irányelv legújabb módosításai ebben az esetben 
nem alkalmazhatók. 

A közösségi jog helyes végrehajtása elsősorban a tagállamok felelőssége. A Bizottságnak a 
Szerződés értelmében nincs joga ahhoz, hogy a tagállamok hatóságai helyett járjon el 
tervezési tevékenységeikben és döntéseikben, például egy erőmű hőerőművé történő 
átalakításának engedélyezése kérdésében. Az olasz hatóságok feladata, hogy megtegyék a 
megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy az ilyen projektek ne hordozzanak 
magukban komoly környezeti kockázatokat. 

Ami a KHV-irányelvet illeti, a Bizottság nem tud beavatkozni. Ha a petíció benyújtói olyan 
információkkal rendelkeznek, amelyek bizonyíthatják a közösségi környezetvédelmi 
jogszabályok megsértését (főként kézzelfogható és konkrét bizonyítékok szükségesek, 
amelyek azt bizonyítják, hogy az illetékes nemzeti hatóságok nyilvánvalóan hibát követtek el, 
amikor engedélyezték a projektet), azokat nyújtsák be a Bizottsághoz további értékelésre.

Az IPPC-irányelvvel kapcsolatban a Bizottság tájékoztatást kér az olasz hatóságoktól, hogy 
megvizsgálja, hogy az irányelv rendelkezéseit hogyan hajtották végre az érintett létesítmény 
tekintetében. 

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. november 20.

Amit azt első közleményében is jelezte, a Bizottság tájékoztatást kért az olasz hatóságoktól a 
következő kérdéseket illetően:

- a létesítményben használt tüzelőanyag fajtájának megváltoztatására vonatkozó 
környezeti hatásvizsgálat;

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. május 26-i 2003/35/EK irányelve a környezettel kapcsolatos egyes 
tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról, HL L 
156., 2003.6.25.
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- az engedélyezéssel kapcsolatos helyzet a környezetszennyezés integrált megelőzéséről 
és csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelv (a továbbiakban: IPPC-irányelv, a 
96/61/EK irányelv kodifikált változata)1 értelmében;

- a létesítmény mennyiben felel meg az IPPC- és az LCP-irányelv (a nagy 
tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő 
kibocsátásának korlátozásáról szóló 2001/80/EK irányelv2) követelményeinek, 
valamint az illetékes hatóság által hozott lehetséges végrehajtási intézkedések;

- a munkavállalók védelme.

Az olasz hatóságok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy 2003 szeptemberében környezeti 
hatásvizsgálatot végeztek, amelynek keretében a létesítményben használt tüzelőanyag 
fajtájának megváltoztatását vizsgálták, az egyes köz- és magánprojektek környezetre 
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv3 alkalmazásában. A 
hatásvizsgálatot követően az illetékes hatóságok 2003 decemberében környezetvédelmi 
engedélyt adtak ki. 
Ezenkívül, a nyilvánosság számára rendelkezésre álló adatokból kitűnik, hogy a létesítmény 
2009. júliusban új IPPC-engedélyt kapott. Ez az új engedély kiegészíti a 2003-ban kiadott 
eredeti engedélyt. A létesítményre ennélfogva a két vonatkozó engedélyben meghatározott 
feltételek vonatkoznak.

A Bizottság megvizsgálta a környezeti hatásvizsgálati eljárást és a két környezetvédelmi 
engedélyt. A vizsgálat azt mutatta, hogy a 2003. decemberi engedély kibocsátási 
határértékeket állapít meg az NOx, az SO2 és a por tekintetében. Az ebben az engedélyben 
megállapított kibocsátási határértékek szigorúbbak az LPC-irányelv 
minimumkövetelményeinél, és általában véve összhangban vannak azokkal a legjobb elérhető 
technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szintekkel, amelyeket a nagy tüzelőberendezésekre 
vonatkozó, az elérhető legjobb technikákról szóló referenciadokumentum (BREF) megállapít. 
Továbbá ezt a BREF-dokumentumot figyelembe vették a 2009. évi engedélyben foglalt 
feltételek meghatározásakor. Az engedély ezenkívül intézkedéseket tartalmaz a 
munkavállalók védelmére vonatkozóan. 

Következésképpen, a rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság nem látja 
bizonyítottnak a közösségi jog megsértését a szóban forgó létesítmény engedélyezése 
tekintetében.

                                               
1 HL L 24., 2008.1.29., 8. o.

2 HL L 309., 2001.11.27., 1. o.

3 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.


