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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

20.11.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1050/2008, którą złożył Ernesto Cesarini (Włochy) z 40 podpisami, 
w sprawie elektrowni węglowej w pobliżu Civitavecchia i Montalto di Castro 
(Włochy)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwiają się przekształceniu elektrowni zlokalizowanej w pobliżu 
Civitavecchia i Montalto di Castro we Włoszech w elektrownię węglową. Składający petycję 
obawiają się, że spowoduje to poważne zanieczyszczenie i zagrozi zdrowiu publicznemu. 
Uważa on, że przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko zawiera istotne błędy. 
Składający petycję wzywają Parlament Europejski do zapewnienia, by rząd włoski 
przeprowadził we właściwy sposób nową ocenę oddziaływania na środowisko, a wspólnota 
lokalna mogła skorzystać z ochrony, do jakiej jest uprawniona na mocy prawa europejskiego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 grudnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 24 kwietnia 2009 r.

Składający petycję wyrażają obawy w związku z oceną oddziaływania na środowisko, 
procedurą wydawania zezwolenia i warunkami funkcjonowania elektrowni w Civitavecchia 
(Torrevaldaliga Nord) w Lacjum we Włoszech, która przekształcana jest w elektrownię 
węglową.

Dyrektywa IPPC 

W załączniku I do dyrektywy 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania 
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zanieczyszczeniom i ich kontroli (zwanej dalej: dyrektywą IPPC, skodyfikowaną wersją 
dyrektywy 96/61/WE)1 wymienia się kategorie działalności przemysłowych, które wchodzą 
w jej zakres. Wśród nich znajdują się instalacje spalania o nominalnej mocy cieplnej 
przekraczającej 50 MW. Z informacji przekazanych przez składających petycję wynika, że 
przedmiotowa instalacja wchodzi w zakres dyrektywy IPPC.

Dyrektywa IPPC wymaga, by instalacje wchodzące w jej zakres działały zgodnie 
z pozwoleniami uwzględniającymi wartości graniczne emisji, które bazują na najlepszych 
dostępnych technikach (BAT) i mają na celu zapobieganie, a jeżeli nie jest to możliwe –
ogólne ograniczenie emisji i jej oddziaływania na środowisko jako całość. A zatem kwestię 
zapobiegania czy redukcji emisji do powietrza, wody i gleby należy rozstrzygać 
w pozwoleniach środowiskowych wydawanych zgodnie z dyrektywą IPPC.

Komisja przyjęła kilka dokumentów referencyjnych BAT (BREF), które dotyczą działań 
wchodzących w zakres dyrektywy IPPC i które właściwe władze muszą brać pod uwagę przy 
ustalaniu bazujących na BAT wartości granicznych emisji, równoważnych parametrów lub 
środków technicznych dotyczących takich instalacji.

Składający petycję przekonują, że pozwolenie dotyczące przekształconej elektrowni 
Civitavecchia nie zawiera wartości granicznych emisji dla wszystkich odnośnych substancji 
zanieczyszczających, które uwalniane są do powietrza. Nie uwzględniono w nim też wartości 
granicznych emisji ścieków. Składający petycję utrzymują, że opisane w pozwoleniu wartości 
graniczne emisji do powietrza dla pyłu, dwutlenku siarki i rtęci są wyższe niż te powiązane 
z najlepszymi dostępnymi technikami opisanymi w dokumentach referencyjnych BAT.

Art. 9 ust. 3 dyrektywy IPPC wymaga, by właściwe władze uwzględniały w pozwoleniu 
wartości graniczne emisji substancji, jakie mogą być emitowane z danej instalacji 
w znacznych ilościach, biorąc pod uwagę ich właściwości. Na tej podstawie to do właściwego 
organu należy decyzja, dla których substancji zanieczyszczających ustala się wartości 
graniczne emisji.

Dyrektywa 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do 
powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (dyrektywa LCP)2 wymaga, by 
pozwolenia dla dużych obiektów energetycznego spalania zawierały wartości graniczne 
emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu, które nie przekraczają wartości granicznych 
zapisanych w tej dyrektywie.

Emisje CO, HCl i HF do powietrza nie są uwzględnione w dyrektywie LCP. Jednak 
w dokumencie referencyjnym LCP wymienia się techniki redukcji tych emisji, jak również 
powiązane poziomy BAT. Można się zatem spodziewać, że właściwy organ rozpatrzy kwestię 
tych substancji zanieczyszczających i ustali warunki pozwolenia zgodnie z art. 9 ust. 3 oraz 
art. 9 ust. 4 dyrektywy IPPC.

W odniesieniu do metali ciężkich As, Se, Pt, Pd i Be dokument referencyjny dotyczący LCP 
nie zawiera poziomów emisji związanych z BAT. Ponieważ większość tych metali emitowana 
                                               
1 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.
2 Dz.U. L 309 z 27.11.2001.
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jest w formie cząsteczek, w celu kontroli ich emisji za wystarczające można uznać ustalenie 
odpowiednich wartości granicznych dla pyłu.

Jednak w pozwoleniu wartość graniczną emisji pyłu ustalono na poziomie 15 mg/Nm³, 
podczas gdy odnośne BAT określają emisje w przedziale 5–10 mg/Nm³. Choć z otrzymanych 
informacji wynika, że zastosowano BAT (płuczka mokra, filtr tkaninowy), wartość graniczna 
nie gwarantuje w pełni kontroli emisji pyłu w taki sposób, by nie przekraczały one poziomów 
mieszczących się w przedziale BAT. W celu dokonania pełnej oceny stosowania BAT 
konieczne jest porównanie rzeczywistych emisji z odnośnymi poziomami emisji BAT.

W odniesieniu do twierdzeń składających petycję w sprawie porównania wartości 
granicznych dla dwutlenku siarki i rtęci z poziomami BAT określonymi w dokumencie 
referencyjnym Komisja zauważa, że wartość graniczna emisji SO2 mieści się w przedziale 
BAT. Dokument referencyjny nie określa poziomów emisji rtęci związanych z BAT.

Przedmiotowe pozwolenie nie zawiera żadnych wartości granicznych emisji ścieków. Jednak 
z przekazanych informacji nie wynika jasno, w jaki sposób ma się ono do dekretu 
legislacyjnego w sprawie odprowadzania ścieków. Wykorzystywanie płuczki mokrej do 
oczyszczania gazów spalinowych w nieunikniony sposób doprowadzi do ich emisji do wody. 
Taką emisję należy kontrolować, ustanawiając odpowiednie wartości graniczne. Dokument 
referencyjny LCP opisuje poziomy emisji BAT dla kilku substancji zanieczyszczających.

Dyrektywa OOŚ

Dyrektywa Rady 85/337/WE1 zmieniona dyrektywą Rady 97/11/WE2, znana też jako 
dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), wymaga przeprowadzania 
oceny oddziaływania niektórych przedsięwzięć publicznych i prywatnych na środowisko.

W przypadku omawianego przedsięwzięcia przeprowadzono OOŚ. Informacje przekazane 
w petycji wskazują, że odnośne władze miały możliwość wyrażenia opinii na temat 
przedmiotowego przedsięwzięcia i przeprowadzonej analizy oddziaływania na środowisko. 
Proces OOŚ zakończono w dniu 4 listopada 2003 r. wspólnym dekretem Ministerstwa 
Środowiska i Ochrony Gruntu oraz Ministerstwa Dziedzictwa i Ochrony Kultury.

Komisja pragnie podkreślić, że dyrektywa OOŚ nie wprowadza żadnych zasadniczych 
zaleceń ani obowiązkowych norm środowiskowych; a zatem właściwe władze krajowe nie 
muszą opracowywać szczegółowych wniosków z ustaleń OOŚ dla danego przedsięwzięcia. 
Mając ponadto na uwadze, że przedmiotowa dyrektywa ustanawia wyłącznie wymogi 
proceduralne, decyzje w sprawie konieczności realizacji przedsięwzięcia czy jego lokalizacji 
oraz weryfikacja treści (np. informacji i danych) badań oddziaływania na środowisko, jak 
również trafności wszelkich narzuconych warunków środowiskowych leży w gestii 
właściwych władz krajowych. Precyzując, państwa członkowskie są odpowiedzialne za 
zapewnienie jakości i trafności danych i informacji zawartych w studium środowiskowym. 
                                               
1 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, Dz.U. L 175 z 5.7.1985.
2 Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, Dz.U. L 73 
z 14.3.1997.
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W przypadku obaw wyrażonych w niniejszej petycji rozumowanie to stosuje się do danych 
i informacji na temat skutków dla zdrowia ludzkiego oraz jakości powietrza.

Państwa członkowskie powinny były do dnia 25 czerwca 2005 r. przenieść na grunt prawa 
krajowego zmianę mająca na celu dostosowanie dyrektywy OOŚ do wymogów europejskiej 
konwencji z Aarhus1 (dyrektywa 2003/35/WE). Ponieważ wniosek o wydanie zezwolenia na 
inwestycję złożono przed wejściem w życie dyrektywy 2003/35/WE, ostatnie zmiany 
dyrektywy OOŚ nie mają zastosowania w omawianej sprawie.

Odpowiedzialność za wprowadzanie w życie prawa WE spoczywa w pierwszej kolejności na 
państwach członkowskich. Na mocy traktatu Komisja nie ma uprawnień do zastępowania 
władz państw członkowskich w ich działaniach planistycznych czy przy podejmowaniu 
decyzji, na przykład w sprawie zezwolenia na przekształcenie elektrowni 
w elektrociepłownię. To do władz włoskich należy podejmowanie właściwych środków 
w celu zapewnienia, by przedsięwzięcia takie nie stwarzały poważnych zagrożeń 
środowiskowych.

W odniesieniu do dyrektywy OOŚ Komisja nie może podjąć działań. Jeżeli składający petycję 
dysponują odnośnymi informacjami, które mogłyby dowodzić naruszenia prawa 
środowiskowego WE (przede wszystkim namacalne i konkretne dowody wskazujące na to, iż 
właściwe władze krajowe popełniły oczywisty błąd w ocenie, wydając zezwolenie na 
realizację przedmiotowego przedsięwzięcia), należy je przekazać Komisji do dalszej oceny.

W odniesieniu do dyrektywy IPPC Komisja zwróci się do władz włoskich o przekazanie 
informacji, aby sprawdzić, w jaki sposób przepisy przedmiotowego aktu prawnego są 
wdrażane w przypadku tej konkretnej instalacji.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 listopada 2009 r.

Jak wskazano w pierwszym komunikacie, Komisja zwróciła się do władz włoskich 
o przekazanie informacji w odniesieniu do następujących kwestii:

- informacje dotyczące procedury oceny oddziaływania na środowisko w związku ze 
zmianą paliwa stosowanego w instalacji;

- stan pozwolenia na mocy dyrektywy 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (zwanej dalej: dyrektywą IPPC, 
skodyfikowaną wersją dyrektywy 96/61/WE)2;

- zgodność instalacji z wymogami dyrektyw IPPC oraz LCP (dyrektywa 2001/80/WE 
w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych 

                                               
1 Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział 
społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz 
zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 
85/337/EWG i 96/61/WE, Dz.U. L 156 z 25.6.2003.
2 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.
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obiektów energetycznego spalania1) oraz ewentualnych środków wykonawczych 
podjętych przez właściwy organ;

- informacje dotyczące ochrony pracowników.

Władze włoskie poinformowały Komisję, że ocena oddziaływania na środowisko w związku 
ze zmianą paliwa stosowanego w instalacji została przeprowadzona we wrześniu 2003 r. 
w ramach wykonywania przepisów dyrektywy 85/337/EWG w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne2. 
W wyniku tej oceny właściwe władze w grudniu 2003 r. wydały pozwolenie środowiskowe.

Ponadto jak wskazują publicznie udostępnione dane, w lipcu 2009 r. instalacja uzyskała nowe 
pozwolenie IPPC. To nowe pozwolenie stanowi uzupełnienie pierwotnego pozwolenia 
wydanego w 2003 r. Instalacja podlega zatem warunkom określonym w obu mających 
zastosowanie pozwoleniach.

Komisja zbadała procedurę oceny oddziaływania na środowisko oraz oba pozwolenia 
środowiskowe. Z jej analizy wynika, że wartości graniczne emisji dla NOx, SO2 oraz pyłu 
zostały określone w pozwoleniu z grudnia 2003 r. Wartości graniczne emisji ustanowione 
w tym pozwoleniu są bardziej rygorystyczne niż minimalne wymogi określone w dyrektywie 
LCP i co do zasady są zgodne z poziomami emisji związanymi z najlepszymi dostępnymi 
technikami określonymi w dokumencie referencyjnym w sprawie najlepszych dostępnych 
technik (BREF) dotyczącym dużych obiektów energetycznego spalania. Ponadto 
przedmiotowy dokument referencyjny został uwzględniony przy ustalaniu warunków 
określonych w pozwoleniu z 2009 r. Pozwolenia te obejmują również środki dotyczące
ochrony pracowników.

W związku z powyższym Komisja nie była w stanie, w oparciu o dostarczone informacje,
stwierdzić naruszenia prawodawstwa wspólnotowego w zakresie pozwolenia przyznanego
instalacji, o której mowa. 

                                               
1 Dz.U. L 309 z 27.11.2001, s. 1.

2 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40.


