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Tema: Peticija Nr. 1050/2008 dėl anglimi kūrenamos elektrinės prie Čivitavekijos ir 
Montalto di Kastro bendruomenių, kurią pateikė Italijos pilietis Ernesto 
Cesarini, su 40 parašų

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prieštarauja Italijos elektrinės, esančios prie Čivitavekijos ir Montalto di 
Kastro bendruomenių, pertvarkai pritaikant ją kūrenti anglimi. Peticijos pateikėjas 
nuogąstauja, kad elektrinė labai terš aplinką ir kels pavojų visuomenės sveikatai. Peticijos 
pateikėjas mano, kad atliktas poveikio aplinkai įvertinimas yra labai ginčytinas. Jis prašo 
Europos Parlamento užtikrinti, kad Italijos vyriausybė atliktų naują poveikio aplinkai 
vertinimą ir tai padarytų tinkamai, kad vietos bendruomenei būtų užtikrinta apsauga, į kurią 
jie turi teisę pagal Europos teisę.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. gruodžio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. balandžio 24 d.

„Peticijos pateikėjams kelia susirūpinimą Italijos Lacijaus regione Čivitavekijos
bendruomenėje (Torevaldaliga Nord mieste) esančios elektrinės, kuri šiuo metu pertvarkoma 
ir pritaikoma kūrenti anglimi, poveikio aplinkai vertinimas, eksploatavimo sąlygos ir tvarka, 
pagal kurią buvo išduotas leidimas naudoti anglį deginančius įrenginius.

Direktyva dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės

Direktyvos 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau –
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TIPK direktyva, kodifikuota Direktyvos 96/61/EB redakcija)1 I priede nurodomos pramonės 
veiklos rūšių kategorijos, kurioms ši direktyva taikoma. Į šį sąrašą įtraukti kurą deginantys 
įrenginiai, kurių nominalus šiluminis našumas didesnis kaip 50 MW. Remiantis peticijos 
pateikėjo pateikta informacija, elektrinėje montuojamiems įrenginiams TIPK direktyva 
taikoma.

TIPK direktyvoje reikalaujama, kad įrenginiai, kuriems ši direktyva taikoma, veiktų pagal 
leidimuose nustatytas sąlygas, įskaitant išmetamų teršalų kiekio ribines vertes, kurios 
nustatomos remiantis geriausiais prieinamais gamybos būdais (toliau – GPGB), skirtais 
teršalų išmetimo prevencijai, o jeigu tai neįmanoma, – bendrai mažinti teršalų išmetimą ir jų 
poveikį visai aplinkai. Todėl teršalų išmetimo į orą, vandenį ar žemę mažinimo ar prevencijos 
klausimas turi būti sprendžiamas laikantis aplinkos apsaugos reikalavimų, nustatomų pagal 
TIPK direktyvą išduodamuose leidimuose.

Komisija yra priėmusi pamatinius dokumentus dėl GPGB, apimančius veiklos rūšis, kurioms 
taikoma TIPK direktyva, į kuriuos kompetentingos valdžios institucijos privalo atsižvelgti 
nustatydamos tokiems įrenginiams GPGB grindžiamas teršalų išmetimo ribines vertes, 
lygiaverčius parametrus ir technines priemones.

Peticijos pateikėjai tvirtina, kad pertvarkytai Čivitavekijos elektrinei išduotame leidime 
pagrindinių į orą išmetamų teršiančių medžiagų ribinės vertės ir nuotekų taršos ribinės vertės 
nėra nustatytos. Peticijos pateikėjai įrodinėja, kad leidime nustatytos dulkių, sieros dioksido ir 
gyvsidabrio išmetamo kiekio ribinės vertės yra didesnės už vertes, nustatomas remiantis
geriausiais prieinamais gamybos būdais, kaip aprašyta pamatiniuose dokumentuose dėl 
GPGB.

TIPK direktyvos 9 straipsnio 3 dalyje reikalaujama, kad kompetentingos institucijos į leidimą 
įtrauktų teršiančių medžiagų, kurios gali būti dideliais kiekiais išmetamos iš svarstomojo 
įrenginio, išmetimo ribines vertes, nustatomas atsižvelgiant į tų medžiagų savybes. Taigi 
kompetentinga valdžios institucija pati nusprendžia, kokių teršiančių medžiagų ribinės vertės 
turi būti nustatytos.

Direktyvoje 2001/80/EB dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš didelių kurą deginančių 
įrenginių, kiekio apribojimo (toliau – Didelių kurą deginančių įrenginių (DKDĮ) direktyva)2

reikalaujama, kad leidimuose naudoti didelius kurą deginančius įrenginius būtų nurodomos 
išmetamo sieros dioksido, azoto oksidų ir dulkių kiekio ribinės vertės, kurios neturi viršyti 
šioje direktyvoje nustatytų ribinių verčių.

CO, HCl ir HF išmetimui į orą DKDĮ direktyva netaikoma. Tačiau šios direktyvos 
pamatiniuose dokumentuose minimi būdai mažinti šių medžiagų išmetamą kiekį, taip pat su 
GPGB susiję išmetamo kiekio lygiai. Todėl galima tikėtis, kad kompetentinga institucija 
atsižvelgia į šiuos teršalus nustatydama leidimo sąlygas pagal TIPK direktyvos 9 straipsnio 3 
ir 4 dalis.

Su GPGB susiję išmetamų teršalų kiekio lygiai, taikomi sunkiesiems metalams (As, Se, Pt, Pd 
                                               
1 OL L 24, 2008 1 29, p. 8.
2 OL L 309, 2001 11 27.
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ir Be), DKDĮ direktyvos pamatiniuose dokumentuose nėra nustatyti. Be to, kadangi dauguma 
šių sunkiųjų metalų bus išmetama į orą kietųjų dalelių pavidalu, galbūt manoma, kad pakanka 
nustatyti atitinkamas išmetamų dulkių kiekio ribines vertes, kurios taip pat padės kontroliuoti 
šių sunkiųjų metalų išmetamą kiekį.

Tačiau leidime nustatyta, kad išmetamų dulkių kiekio ribinė vertė yra 15 mg/Nm³, nors su 
GPGB susiję išmetamų teršalų kiekio lygiai gali svyruoti nuo 5 mg/Nm³ iki 10 mg/Nm³. 
Remiantis gauta informacija, GPGB, regis, taikomas (naudojamas drėgnas dulkių gaudytuvas, 
medžiaginis filtras), tačiau nustatytos ribinės vertės ne visiškai užtikrina, kad išmetamų dulkių 
kiekis bus kontroliuojamas taip, kad su GPGB susiję išmetamų teršalų kiekio lygiai nebūtų 
viršyti. Siekiant visapusiškai įvertinti GPGB taikymą, bus būtina palyginti realiai išmetamą 
kiekį su kiekio lygiais, susijusiais su GPGB.

Dėl peticijos pateikėjų teiginių dėl išmetamo sieros dioksido ir gyvsidabrio kiekio ribinių 
verčių palyginimo su pamatiniuose dokumentuose nustatytais kiekio lygiais, siejamais su 
GPGB. Komisija pažymi, kad leidime nustatyta išmetamo sieros dioksido kiekio ribinė vertė 
neviršija su GPGB susijusio kiekio lygio. Pamatiniuose dokumentuose su GPBG susijusios 
išmetamo gyvsidabrio kiekio ribinės vertės nėra nustatytos.

Leidime nenustatyta jokių į vandenį išleidžiamų teršalų kiekio ribinių verčių. Tačiau iš gautos 
informacijos neaišku, kaip leidimas susijęs su įstatyminiu dekretu dėl nuotekų. Naudojant 
drėgną dulkių gaudytuvą išmetamosioms dujoms valyti teršalai neišvengiamai išleidžiami į 
vandenį, todėl vandens tarša turi būti kontroliuojama nustatant atitinkamas teršalų išmetamo 
kiekio ribines vertes. DKDĮ direktyvos pamatiniuose dokumentuose nustatyti keletui teršalų 
taikomi su GPGB susiję išmetamo kiekio lygiai.

PAV direktyva

Tarybos direktyvoje 85/337/EB1, iš dalies pakeistoje Tarybos direktyva 97/11/EB2, taip pat 
vadinamoje Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) direktyva, reikalaujama atlikti tam tikrų 
valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimą.

Šio projekto atveju poveikio aplinkai vertinimas buvo atliktas. Peticijoje pateiktoje 
informacijoje nurodoma, kad visuomenė ir susijusios valdžios institucijos turėjo galimybę 
pareikšti savo nuomonę dėl projekto ir atlikto poveikio aplinkai vertinimo. Poveikio aplinkai 
vertinimo išvados buvo patvirtintos 2003 m. lapkričio 4 d. bendru Aplinkos ir teritorijų 
apsaugos ministerijos ir Kultūros ir paveldo apsaugos ministerijos nutarimu.

Komisija norėtų pabrėžti, kad PAV direktyvoje nepateikiama jokių svarbių nurodymų ir 
nenustatyta jokių privalomųjų aplinkos standartų, taigi kompetentingos nacionalinės valdžios 
institucijos nėra įpareigotos pranešti apie svarstomojo projekto PAV tyrimo išvadas. Be to, 
atsižvelgiant į tai, kad direktyvoje nustatomi tik procedūriniai reikalavimai, sprendimus dėl 
projekto būtinumo, jo įgyvendinimo vietos ir PAV tyrimo turinio (pvz., jame pateiktos 

                                               
1 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio 
aplinkai vertinimo, OL L 175, 1985 7 5.
2 1997 m. kovo 3 d. Tarybos direktyva 97/11/EB, iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 85/337/EEB dėl tam 
tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo, OL L 73, 1997 3 14.
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informacijos ir duomenų) bei nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų tinkamumo tikrinimo 
priima kompetentinga nacionalinės valdžios institucija. Tiksliau, už poveikio aplinkai 
vertinimo tyrime pateiktos informacijos ir duomenų kokybę ir tikslumą atsako valstybės 
narės. Šios peticijos pateikėjams susirūpinimą keliančių klausimų atveju šis pagrindimas 
taikomas informacijai apie poveikį žmonių sveikatai ir oro kokybei.

Pakeitimą, padarytą siekiant suderinti PAV direktyvą su Europos Orhuso konvencijos1

(Direktyva 2003/35/EB) reikalavimais, valstybės narės turėjo perkelti į nacionalinę teisę iki 
2005 m. birželio 25 d. Taigi, kadangi prašymas suteikti leidimą įgyvendinti projektą buvo 
pateiktas prieš Direktyvos 2003/35/EB įsigaliojimą, paskutiniai PAV direktyvos pakeitimai 
šiuo atveju netaikomi.

Už tinkamą EB teisės nuostatų įgyvendinimą pirmiausia atsako valstybės narės. Pagal 
EB steigimo sutartį Komisija neturi teisės kištis į valstybių narių valdžios institucijų vykdomą 
planavimo veiklą ir sprendimus, pavyzdžiui, sprendimą suteikti leidimą elektrinės pertvarkai 
pritaikant ją gaminti šilumą. Italijos valdžios institucijos pačios nusprendžia, kokių tinkamų 
priemonių būtina imtis siekiant užtikrinti, kad šie projektai nekeltų rimto pavojaus aplinkai.

Dėl PAV direktyvos. Komisija neturi teisės kištis. Jeigu peticijos pateikėjai turi svarbios 
informacijos, įrodančios aplinkos apsaugą reglamentuojančių EB teisės aktų pažeidimą (tai 
turėtų būti apčiuopiami ir konkretūs įrodymai, atskleidžiantys, kad susijusios nacionalinės 
valdžios institucijos padarė akivaizdžią klaidą vertindamos projekto poveikį aplinkai ir 
suteikdamos leidimą jį įgyvendinti), ši informacija turėtų būti pateikta Komisijai toliau 
vertinti.

Dėl TIPK direktyvos. Komisija prašys Italijos valdžios institucijų suteikti informaciją, kuri 
padės nustatyti, kaip šiuo konkrečiu atveju įgyvendinamos šios direktyvos nuostatos.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. lapkričio 20 d.

„Kaip nurodyta pirmajame Komisijos atsakyme, Komisija paprašė Italijos valdžios institucijų 
suteikti informaciją šiais klausimais:

- informaciją apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrą, susijusią su įrenginio 
naudojamo kuro pakeitimu;

- informaciją apie leidimo, suteikiamo pagal Direktyvą 2008/1/EB dėl taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK direktyva, kodifikuota Direktyvos 96/61/EB 
redakcija)2, būseną;

- informaciją apie įrenginio atitiktį reikalavimams, nustatytiems TIPK direktyvoje ir 
DKDĮ direktyvoje (Direktyva 2001/80/EB dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš 

                                               
1 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB, kuria nustatomas visuomenės 
dalyvavimas rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir programas ir iš dalies keičiamos Tarybos 
direktyvos 85/337/EEB ir 96/61/EB dėl visuomenės dalyvavimo ir teisės kreiptis į teismus, OL L 156, 
2003 6 25.
2 OL L 24, 2008 1 29, p. 8.
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didelių kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo1), ir poveikio priemones, kurių 
kompetentinga institucija galėjo imtis;

- informaciją, susijusią su darbuotojų apsauga.

Italijos valdžios institucijos informavo Komisiją, kad poveikio aplinkai vertinimas, susijęs su 
įrenginyje naudojamo kuro keitimu, buvo atliktas 2003 m. rugsėjo mėn. pagal Direktyvą 
85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo2. 
Atlikusios poveikio aplinkai vertinimą, kompetentingos institucijos 2003 m. gruodžio mėn.
išdavė leidimą. Be to, vieši duomenys rodo, kad 2009 m. liepos mėn. įrenginiui buvo išduotas 
naujas leidimas pagal TIPK direktyvą. Šis naujasis leidimas papildo pirminį leidimą, išduotą 
2003 m. Taigi įrenginiui taikomos šiuose dviejuose leidimuose nustatytos sąlygos.

Komisija išnagrinėjo poveikio aplinkai vertinimo procedūrą ir abu leidimus. Iš tyrimo 
rezultatų matyti, kad išmetamų NOx, SO2 ir dulkių kiekio ribinės vertės yra nustatytos 
2003 m. gruodžio mėn. leidime. Šiame leidime nustatytos išmetamų teršalų kiekio ribinės 
vertės griežtesnės už DKDĮ direktyvoje nustatytus būtinuosius reikalavimus ir jos apskritai 
atitinka išmetamų teršalų kiekio lygius, susijusius su geriausiais prieinamais gamybos būdais, 
nustatytais pamatiniame dokumente dėl geriausių priimtinų gamybos būdų, taikomų dideliems 
kurą deginantiems įrenginiams. Be to, į šį pamatinį dokumentą buvo atsižvelgta nustatant 
2009 m. leidimo sąlygas. Leidimuose taip pat nustatytos darbuotojų apsaugos priemonės.

Taigi Komisija, remdamasi pateikta informacija, negalėjo nustatyti Bendrijos teisės aktų, 
pagal kuriuos buvo išduotas leidimas naudoti svarstomąjį įrenginį, pažeidimo.“

                                               
1 OL L 309, 2001 11 27, p. 1.

2 OL L 175, 1985 7 5, p. 40.


