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Betreft: Verzoekschrift 1050/2008, ingediend door Ernesto Cesarini (Italiaanse 
nationaliteit), gesteund door 40 medeondertekenaars, over een kolengestookte 
krachtcentrale bij Civitavecchia en Montalto di Castro (Italië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener tekent bezwaar aan tegen de ombouw tot kolencentrale van een elektriciteitscentrale 
bij Civitavecchia en Montalto di Castro in Italië. Indiener vreest voor ernstige vervuiling en 
gevaren voor de volksgezondheid als de kolencentrale operationeel zou worden. Indiener is 
van opvatting dat de milieueffectbeoordeling die is gemaakt ernstige gebreken vertoont. Hij 
verzoekt het Europees Parlement ervoor te zorgen dat de Italiaanse regering een nieuwe, 
deugdelijke milieueffectbeoordeling maakt, zodat de lokale gemeenschap de bescherming 
krijgt waarop zij krachtens de Europese regelgeving recht heeft.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 december 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 april 2009.

Indieners uiten hun bezorgdheid over de milieueffectbeoordeling, de goedkeuringsprocedure 
en de bedrijfsomstandigheden van een elektriciteitscentrale bij Civitavecchia (Torrevaldaliga 
Nord), Lazio, Italië, die tot een kolengestookte krachtcentrale wordt omgebouwd.

IPPC-richtlijn

Bijlage I van Richtlijn 2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging (hierna te noemen: IPPC-richtlijn, gecodificeerde versie van Richtlijn 
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96/61/EG)1 geeft een overzicht van de categorieën van industriële activiteiten die binnen de 
reikwijdte van deze richtlijn vallen. Hiertoe behoren ook stookinstallaties met een 
hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50 MW. Op grond van de door indiener 
verschafte informatie valt de desbetreffende installatie binnen de reikwijdte van de IPPC-
richtlijn.

De IPPC-richtlijn vereist dat installaties die binnen haar reikwijdte vallen, volgens 
vergunningen werken waarin emissiegrenswaarden zijn opgenomen die gebaseerd zijn op de 
beste beschikbare technieken (BBT), die opgesteld zijn ter voorkoming en, wanneer dat niet 
mogelijk is, algemene beperking van emissies en het effect op het milieu als geheel. De 
voorkoming of beperking van emissies in de lucht, het water of de bodem dient derhalve te 
worden behandeld in de milieuvergunningen die overeenkomstig de IPPC-richtlijn worden 
afgegeven.

De Commissie heeft een aantal BBT-referentiedocumenten (BREF's) goedgekeurd die de 
activiteiten die binnen de reikwijdte van de IPPC-richtlijn vallen, bestrijken en die door de 
bevoegde autoriteiten in aanmerking dienen te worden genomen bij het vaststellen van op de 
BBT gebaseerde emissiegrenswaarden, gelijkwaardige parameters of technische maatregelen 
voor dergelijke installaties.

Indieners hebben aangevoerd dat de vergunning voor de omgebouwde krachtcentrale bij 
Civitavecchia geen emissiegrenswaarden bevat voor alle relevante verontreinigende stoffen 
die in de lucht vrijkomen, en geen emissiegrenswaarden bevat voor afvalwater. Voor wat 
betreft emissies van stof, zwaveldioxide en kwik in de lucht, waarvoor wel grenswaarden in 
de vergunning zijn opgenomen, hebben zij gesteld dat deze waarden hoger zijn dan de bij de 
beste beschikbare technieken behorende waarden, zoals beschreven in de BBT-
referentiedocumenten.

Artikel 9, lid 3 van de IPPC-richtlijn vereist dat de bevoegde autoriteiten in de vergunning 
emissiegrenswaarden opnemen voor verontreinigende stoffen die, gelet op hun aard, in 
significante hoeveelheden uit de betrokken installatie kunnen vrijkomen. Op grond hiervan is 
het aan de bevoegde autoriteit om te beslissen voor welke verontreinigende stoffen 
emissiegrenswaarden worden gesteld.

Richtlijn 2001/80/EG inzake de beperking van emissies van bepaalde verontreinigende 
stoffen in de lucht door grote stookinstallaties (LCP-richtlijn)2 vereist dat de vergunningen 
van grote stookinstallaties emissiegrenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofoxiden en stof 
bevatten die niet hoger zijn dan de in die richtlijn gestelde grenswaarden.

Emissies van CO, HCl en HF in de lucht worden niet in de LCP-richtlijn behandeld. Het 
BREF van de LCP-richtlijn vermeldt echter wel technieken om deze emissies te beperken 
evenals de bijbehorende BBT-niveaus. Derhalve kan worden verwacht dat de bevoegde 
autoriteit deze verontreinigende stoffen in aanmerking neemt bij het bepalen van de 
vergunningsvoorwaarden overeenkomstig artikel 9, lid 3 en lid 4 van de IPPC-richtlijn.

                                               
1 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.
2 PB L 309 van 27.11.2001.
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Voor de zware metalen As, Se, Pt, Pd and Be bevat het BREF van de LCP-richtlijn geen bij 
de BBT behorende emissieniveaus. Daar de meeste van deze zware metalen in de vorm van 
stofdeeltjes vrijkomen, kan het verder voldoende worden geacht passende grenswaarden voor 
stof te stellen om ook de emissies van deze metalen te beperken.

De emissiegrenswaarde voor stof is in de vergunning echter vastgesteld op 15 mg/Nm³, 
terwijl het bij de BBT behorende bereik van emissieniveaus 5-10 mg/Nm³ is. Hoewel de 
ontvangen informatie lijkt aan te geven dat de BBT zijn toegepast (nat-ontstoffer, doekfilter), 
garandeert de gestelde grenswaarde niet volledig dat de stofemissies zodanig zullen worden 
beperkt dat ze de niveaus van het BBT-bereik niet te boven gaan. Om de toepassing van de 
BBT vast te stellen zal het nodig zijn de feitelijke emissies te vergelijken met de bij de BBT 
behorende emissieniveaus.

Voor wat betreft de door indieners gedane verklaringen met betrekking tot de vergelijking van 
de grenswaarden voor zwaveldioxide en kwik met de BBT-niveaus uit het BREF merkt de 
Commissie op dat de in de vergunning bepaalde emissiegrenswaarde voor SO2 zich binnen 
het BBT-bereik bevindt. Voor kwik definieert het BREF geen bij de BBT behorende 
emissieniveaus.

De vergunning bevat geen emissiegrenswaarden voor afvalwater. Uit de ontvangen informatie 
is het echter onduidelijk hoe de vergunning zich verhoudt tot het wetsbesluit betreffende de 
lozing van afvalwater. Het werken met een nat-ontstoffer om rookgassen te zuiveren zal 
onvermijdelijk tot emissies in het water leiden, hetgeen beperkt dient te worden door passende 
emissiegrenswaarden te stellen. Het BREF van de LCP-richtlijn bevat bij de BBT behorende 
emissieniveaus voor diverse verontreinigende stoffen.

MEB-richtlijn

Richtlijn 85/337/EEG van de Raad1, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG van de Raad2, ook 
wel bekend als de MEB-richtlijn (milieueffectbeoordelingsrichtlijn), vereist een beoordeling 
van de effecten op het milieu van bepaalde openbare en particuliere projecten.

In het geval van dit project is er een milieueffectbeoordeling uitgevoerd. De in het 
verzoekschrift verschafte informatie geeft aan dat het publiek en de desbetreffende 
autoriteiten de gelegenheid hebben gehad hun meningen te uiten over het project en het 
uitgevoerde milieueffectonderzoek. Het milieueffectbeoordelingsproces is op 
4 november 2003 afgesloten met een gezamenlijk besluit van het ministerie van Milieu en 
Landschapsbeheer en het ministerie van Cultureel Erfgoed.

De Commissie zou graag willen onderstrepen dat de MEB-richtlijn geen enkele aanzienlijke 
voorschriften bepaalt en geen enkele verplichte milieunormen vaststelt; derhalve zijn de 
bevoegde nationale autoriteiten niet verplicht specifieke resultaten te verkrijgen uit de 

                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten, PB L 175 van 5.7.1985.
2 Richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997 tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, PB L 73 van 14.3.1997.
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bevindingen van de milieueffectbeoordeling van een bepaald project. Gezien het feit dat de 
richtlijn slechts procedurele vereisten stelt, vallen de beslissingen over de noodzaak van een 
project of de plaatsbepaling daarvan en de verificatie van de inhoud (zoals de daarin vervatte 
informatie en gegevens) van het milieueffectonderzoek en of enige opgelegde 
milieuvoorwaarden passend van aard zijn, bovendien binnen de verantwoordelijkheid van de 
bevoegde nationale autoriteiten. In meer specifieke termen: de lidstaten zijn verantwoordelijk 
zorg te dragen voor de kwaliteit en toereikendheid van de gegevens en informatie in het 
milieuonderzoek. Voor wat betreft de bezorgdheid die in dit verzoekschrift wordt geuit, kan 
worden gesteld dat deze redenering van toepassing is op de gegevens en informatie 
betreffende de effecten op de volksgezondheid en de kwaliteit van de lucht.

De wijziging om de MEB-richtlijn af te stemmen op de vereisten van het Europese Verdrag 
van Aarhus (Richtlijn 2003/35/EG)1 moest uiterlijk op 25 juni 2005 door de lidstaten in hun 
nationale wetgeving zijn omgezet. Daar de aanvraag tot toestemming voor de 
projectontwikkeling was ingediend voordat Richtlijn 2003/35/EG van kracht werd, zijn de 
laatste wijzigingen van de MEB-richtlijn derhalve in dit geval niet van toepassing.

De verantwoordelijkheid voor het juist uitvoeren van de EU-wetgeving ligt hoofdzakelijk bij 
de lidstaten. De Commissie heeft onder het Verdrag geen bevoegdheid de plaats in te nemen 
van lidstaten in hun planningsactiviteiten en hun beslissingen, bijvoorbeeld met betrekking tot 
het goedkeuren van de ombouw van een elektriciteitscentrale tot een thermische centrale. Het 
is aan de Italiaanse autoriteiten passende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat 
dergelijke projecten geen ernstige milieugevaren met zich meebrengen.

Voor wat betreft de MEB-richtlijn is de Commissie niet bij machte in te grijpen. Als indieners 
relevante informatie hebben die kan bewijzen dat er sprake is van inbreuk op de Europese 
milieuwetgeving (voornamelijk tastbaar en specifiek bewijs waaruit blijkt dat de 
desbetreffende nationale autoriteiten een duidelijke beoordelingsfout hebben gemaakt toen zij 
toestemming voor het project verleenden), dan dient deze aan de Commissie te worden 
voorgelegd voor een nadere beoordeling.

Voor wat betreft de IPPC-richtlijn zal de Commissie de Italiaanse autoriteiten om informatie 
verzoeken om te bezien hoe de bepalingen van de richtlijn met betrekking tot de installatie in 
kwestie worden uitgevoerd.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 november 2009.

Conform haar eerste mededeling heeft de Commissie de Italiaanse autoriteiten verzocht 
informatie te verschaffen over de volgende zaken:

- informatie over de milieueffectbeoordelingsprocedure inzake het gebruik van een 
andere brandstof in de installatie;

                                               
1 Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot voorziening in inspraak van 
het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma's betreffende het milieu en, met betrekking tot 
inspraak van het publiek en toegang tot de rechter, tot wijziging van de Richtlijnen 85/337/EEG en 96/61/EG 
van de Raad, PB L 156 van 25.6.2003.
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- de status van de vergunning in het kader van bijlage I van Richtlijn 2008/1/EG inzake 
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (hierna te noemen: IPPC-
richtlijn, gecodificeerde versie van Richtlijn 96/61/EG)1;

- conformiteit van de installatie met de vereisten van de IPPC- en LCP-richtlijn 
(Richtlijn 2001/80/EG inzake de beperking van emissies van bepaalde 
verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties2) en eventuele 
handhavingsmaatregelen die door de bevoegde autoriteit genomen zijn;

- informatie betreffende de bescherming van werknemers.

De Italiaanse autoriteiten hebben de Commissie meegedeeld dat er in september 2003 een 
milieueffectbeoordeling is uitgevoerd voor het gebruik van een andere brandstof in de 
installatie, conform Richtlijn 85/337/EEG inzake de beoordeling van de effecten op het milieu 
van bepaalde openbare en particuliere projecten3. Na deze effectbeoordeling verleenden de 
bevoegde autoriteiten in december 2003 een milieuvergunning. 
Uit publiek toegankelijke informatie blijkt verder dat er in juli 2009 een nieuwe IPPC-
vergunning voor de installatie werd afgegeven. Deze nieuwe vergunning vult de originele 
vergunning van 2003 aan, hetgeen betekent dat de installatie moet voldoen aan de 
voorwaarden van deze twee toegekende vergunningen.

De Commissie nam de milieueffectbeoordelingsprocedure en de beide milieuvergunningen 
onder de loep. Uit de analyse blijkt dat de vergunning van december 2003 
emissiegrenswaarden bevat voor NOx, SO2 en stofdeeltjes. De emissiegrenswaarden in deze 
vergunning zijn strenger dan de minimale eisen van de LCP-richtlijn en komen over het 
algemeen overeen met de emissieniveaus gebaseerd op de best beschikbare technieken, zoals 
beschreven in het referentiedocument inzake de best beschikbare technieken (BREF) voor 
grote stookinstallaties. Dit referentiedocument (BREF) is bovendien meegenomen in de 
voorwaarden voor de vergunning van 2009. In de vergunningen zijn ook maatregelen 
opgenomen voor de bescherming van werknemers. 

De Commissie kan derhalve op grond van de verschafte informatie geen inbreuk op de 
communautaire wetgeving vaststellen in verband met de goedkeuring van de betreffende 
installatie.

                                               
1 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.
2 PB L 309 van 27.11.2001, blz. 1.
3 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.


