
CM\797215RO.doc PE423.917v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru petiții

20.11.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1050/2008, adresată de Ernesto Cesarini, de cetățenie italiană, 
însoțită de 40 de semnături, privind o centrală electrică pe bază de cărbune de 
lângă Civitavecchia și Montalto di Castro (Italia)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul obiectează cu privire la transformarea centralei electrice de lângă Civitavecchia și 
Montalto di Castro, din Italia, într-o centrală electrică pe bază de cărbune. Petiționarul se teme 
că aceasta va duce la o poluare gravă și va pune în pericol sănătatea publică. Petiționarul 
consideră că evaluarea impactului asupra mediului realizată este defectuoasă. El solicită 
Parlamentului European să garanteze că guvernul italian realizează o nouă evaluare a 
impactului asupra mediului, care să fie efectuată în mod corespunzător, astfel încât 
comunitatea locală să aibă beneficieze de protecția la care are dreptul în conformitate cu 
legislația europeană.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 decembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 24 aprilie 2009

Petiționarii își exprimă îngrijorarea cu privire la evaluarea impactului asupra mediului, la 
procedura de autorizare și la condițiile de funcționare a unei centrale electrice din 
Civitavecchia (Torrevaldaliga Nord), din Lazio, Italia, care este transformată într-o centrală 
electrică pe bază de cărbune. 

Directiva IPPC

Anexa I la Directiva 2008/1/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării (denumită 
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în continuare „Directiva IPPC”, versiune codificată a Directivei 96/61/CE)1 enumără 
categoriile activităților industriale care intră în sfera de aplicare a prezentei directive. Aceasta 
cuprinde instalații de ardere cu putere termică instalată de peste 50 MW. În baza informațiilor 
furnizate de petiționar, instalația intră în sfera de aplicare a Directivei IPPC.

Directiva IPPC impune ca instalațiile care intră în sfera sa de aplicare să funcționeze în 
conformitate cu autorizațiile care prevăd valori-limită de emisie bazate pe cele mai bune 
tehnici disponibile (BAT), destinate prevenirii și, în cazul în care acest lucru nu este posibil, 
reducerii în ansamblu a emisiilor și a impactului asupra mediului în întregul său. Prin urmare, 
prevenirea sau reducerea emisiilor în aer, apă și sol trebuie abordată prin intermediul 
permiselor de mediu emise în conformitate cu Directiva IPPC.

Comisia a adoptat un număr de documente de referință privind BAT (BREF-uri) care să 
acopere activitățile care intră în sfera de aplicare a Directivei IPPC și care trebuie să fie luate 
în considerare de autoritățile competente pentru stabilirea valorilor-limită de emisie pe baza 
BAT, a parametrilor sau a măsurilor tehnice echivalente pentru astfel de instalații.

Petiționarii au susținut că autorizația pentru transformarea centralei electrice Civitavecchia nu 
prevede valori-limită de emisie pentru toate substanțele poluante relevante care sunt emise în 
atmosferă și nu prevede valori-limită de emisie pentru apele reziduale. În ceea ce privește 
praful, dioxidul de sulf și emisiile de mercur în atmosferă, pentru care au fost prevăzute 
valori-limită în autorizație, petiționarii au susținut că aceste valori sunt mai mari decât cele 
asociate cu cele mai bune tehnici disponibile descrise în documentele de referință privind 
tehnicile menționate anterior. 

Articolul 9 alineatul (3) din Directiva IPPC solicită autorităților competente să includă în 
autorizație valori-limită de emisie pentru substanțele poluante care pot fi emise de instalația în 
cauză în cantități importante, având în vedere natura acestora. Pe această bază, autoritatea 
competentă trebuie să decidă poluanții pentru care se stabilesc valorile-limită de emisie.

Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind 
de la instalații de ardere de dimensiuni mari (Directiva LCP)2 impune ca autorizațiile pentru 
instalațiile de ardere de dimensiuni mari să prevadă valori-limită de emisie pentru dioxidul de 
sulf, oxizii de azot și praf, care să nu depășească valorile-limită stabilite în directiva 
respectivă. 

Emisiile de CO, HCl și HF în atmosferă nu sunt acoperite de Directiva LCP. Cu toate acestea, 
BREF-urile LCP menționează tehnici de reducere a acestor emisii, precum și niveluri BAT 
asociate. Prin urmare, este de așteptat ca autoritatea competentă să ia în considerare acești 
poluanți atunci când stabilește condițiile de autorizare în conformitate cu articolul 9 alineatul 
(3) și articolul 9 alineatul (4) din Directiva IPPC. 

În ceea ce privește metalele grele As, Se, Pt, Pd și Be, BREF-urile privind LCP nu conțin 
niveluri de emisii asociate cu BAT. Mai mult, deoarece majoritatea acestor metale grele vor fi 
emise în atmosferă sub forma unor pulberi în suspensie, acest lucru constituie un motiv 
                                               
1 JO L 24, 29.1.2008, p. 8.
2 JO L 309, 27.11.2001.
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suficient pentru a stabili valori-limită adecvate pentru praf pentru a controla, de asemenea, 
emisiile acestor metale. 

Cu toate acestea, valorile-limită ale emisiilor de praf din autorizație au fost stabilite la 
15 mg/Nm³, în timp ce intervalul nivelurilor de emisie asociate cu BAT este de 5-10 mg/Nm³. 
Cu toate că din informația primită reiese că BAT sunt aplicate (dispozitivele de epurare-
spălare pe cale umedă, filtrele textile), valorile-limită stabilite nu asigură în totalitate faptul că 
emisiile de praf vor fi controlate astfel încât să nu depășească nivelurile intervalului BAT. 
Pentru a face o evaluare completă a punerii în aplicare a BAT, va fi necesar să se compare 
emisiile reale cu nivelurile de emisii asociate cu BAT.

În ceea ce privește declarațiile petiționarilor referitoare la compararea valorilor-limită pentru 
dioxidul de sulf și mercur cu nivelurile BAT din BREF, Comisia remarcă faptul că valorile-
limită a emisiilor de SO2 stabilite în autorizație sunt în intervalul BAT. În ceea ce privește 
mercurul, BREF-ul nu definește niveluri de emisie asociate cu BAT.

Autorizația nu cuprinde nicio valoare-limită a emisiilor pentru apele reziduale. Cu toate 
acestea, din informațiile primite nu reiese clar legătura dintre autorizație și decretul legislativ 
privind evacuarea apelor reziduale. Funcționarea dispozitivelor de epurare-spălare pe cale 
umedă pentru purificarea gazelor de ardere vor cauza, în mod inevitabil, emisii în apă, care 
vor trebui controlate prin stabilirea unor valori-limită adecvate a emisiilor. BREF-ul LCP 
conține niveluri de emisii asociate cu BAT pentru o serie de poluanți. 

Directiva EIM

Directiva 85/337/CE1 a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE2 a 
Consiliului, cunoscută și sub denumirea de Directiva privind evaluarea impactului asupra 
mediului (EIM), impune o evaluare a efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului.
În cazul acestui proiect, s-a realizat o EIM. Informațiile furnizate în petiție arată faptul că 
publicul și autoritățile în cauză au avut ocazia să își exprime avizele în legătură cu proiectul și 
cu studiul efectuat privind impactul asupra mediului. Procesul de EIM a fost încheiat la 4 
noiembrie 2003 cu un decret comun al Ministerului mediului și protecției terenurilor și al 
Ministerului patrimoniului și protecției culturale.

Comisia dorește să sublinieze că Directiva EIM nu stabilește nicio cerință specială sau 
standarde de mediu cu caracter obligatoriu, prin urmare, autoritățile naționale competente nu 
sunt obligate să traseze rezultate specifice în urma concluziilor EIM pentru un anumit proiect. 
În plus, având în vedere că directiva stabilește doar cerințele procedurale, deciziile privind 
necesitatea unui proiect sau locația acestuia și verificarea conținutului (spre exemplu, a 
informațiilor și a datelor acestuia) studiului impactului asupra mediului și privind caracterul 
adecvat al oricăror condiții de mediu impuse intră în responsabilitatea autorităților naționale 
competente. Mai exact, statele membre sunt responsabile de asigurarea calității și pertinenței 

                                               
1 Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului, JO L 175, 5.7.1985.
2 Directiva 97/11/CE din 3 martie 1997 de modificare a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice și private asupra mediului, JO L 73, 14.3.1997.
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datelor și informațiilor conținute în studiul asupra mediului. În ceea ce privește problemele 
ridicate în această petiție, acest raționament se aplică datelor și informațiilor privind impactul 
asupra sănătății umane și asupra calității aerului.

Modificarea de aliniere a Directivei EIM cu cerințele Convenției Europene Aarhus1 (Directiva 
2003/35/CE) trebuia să fie transpusă de statele membre în legislația națională până la 25 iunie 
2005. Prin urmare, dat fiind că cererea de autorizare a fost depusă înainte de intrarea în 
vigoare a Directivei 2003/35/CE, ultimele modificări ale Directivei EIM nu se aplică în acest 
caz.

Responsabilitatea pentru punerea corectă în aplicare a legislației CE revine în primul rând 
statelor membre. Comisia nu are competențe, în conformitate cu tratatul, de a se substitui 
autorităților statelor membre în activitățile de planificare și în deciziile acestora, de exemplu, 
cu privire la autorizarea transformării unei centrale nucleare într-o termocentrală. Luarea unor 
măsuri adecvate pentru a se asigura că asemenea proiecte nu reprezintă riscuri serioase de 
mediu depinde de autoritățile italiene. 

În ceea ce privește Directiva EIM, Comisia nu se află în poziția de a interveni. Dacă 
petiționarii dețin informații relevante prin care pot dovedi că s-a încălcat legislația europeană 
de mediu (în special, dovezi tangibile și specifice care să demonstreze că autoritățile naționale 
în cauză au făcut o eroare manifestă de evaluare atunci când au dispus autorizarea 
proiectului), acestea ar trebui furnizate Comisiei pentru o evaluare ulterioară. 

În ceea ce privește Directiva IPPC, Comisia va solicita informații autorităților italiene pentru 
a vedea în ce fel sunt puse în aplicare dispozițiile directivei în legătură cu instalația specifică.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 20 noiembrie 2009

Astfel cum se indică în prima comunicare, Comisia a solicitat informații de la autoritățile 
italiene cu privire la următoarele aspecte:

- informații cu privire la procedura de evaluare a impactului asupra mediului privind 
schimbarea tipului de combustibil utilizat în instalația respectivă;

- situația autorizării în temeiul Directivei 2008/1/CE privind prevenirea și controlul 
integrat al poluării (denumită în continuare „Directiva IPPC”, versiune codificată a 
Directivei 96/61/CE)2;

- respectarea de către instalația respectivă a cerințelor Directivelor IPPC și LCP 
(Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți 
provenind de la instalații de ardere de dimensiuni mari3) și a eventualelor măsuri de 
punere în aplicare luate de autoritatea competentă;

- informații cu privire la protecția lucrătorilor.

                                               
1 Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării 
publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul și de modificare a Directivelor 85/337/CEE 
și 96/61/CE ale Consiliului în ceea ce privește participarea publicului și accesul la justiție, JO L 156, 25.6.2003.
2 JO L 24, 29.1.2008, p. 8.

3 JO L 309, 27.11.2001, p. 1.
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Autoritățile italiene au informat Comisia că evaluarea impactului asupra mediului cu privire la 
schimbarea tipului de combustibil utilizat în instalația respectivă a fost efectuată în septembrie 
2003, aplicându-se Directiva 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului1. În urma acestei evaluări a impactului, autoritățile 
competente au emis o autorizație de mediu în decembrie 2003. 
În plus, datele disponibile publicului arată că a fost acordat o nouă autorizație IPPC pentru 
instalație, în iulie 2009. Această nouă autorizație completează autorizația inițială emisă în 
2003. Prin urmare, instalația face obiectului condițiilor stipulate în cele două autorizații 
aplicabile.

Comisia a analizat procedura de evaluare a impactului asupra mediului și cele două autorizații 
de mediu. Analiza a arătat că valorile limită pentru emisiile de NOx, SO2 și pulberi sunt 
prevăzute în autorizația din decembrie 2003. Valorile limită pentru emisii prevăzute în acea 
autorizație sunt mai stricte decât cerințele minime stipulate de Directiva LCP și respectă, în 
general, nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile prevăzute în 
Documentul de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF) cu privire la 
instalații de ardere de dimensiuni mari. Mai mult, s-a ținut seama de acest BREF la stabilirea 
condițiilor prevăzute în autorizația din 2009. Autorizațiile conțin, de asemenea, măsuri cu 
privire la protecția lucrătorilor. 

În consecință, pe baza informațiilor furnizate, Comisia nu a putut identifica o încălcare a 
legislației comunitare cu privire la autorizarea instalației în cauză.

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985, p. 40.


