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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0905/2011, внесена от Michele Bertucco, с италианско гражданство, 
от името на „Lega Ambiente“, подкрепена от 6 подписа, относно 
изграждането на съоръжение за пренос на електроенергия в Cessalto 
(Treviso-Италия)

1. Резюме на петицията

С решение на съвета на регион Венето от 23 март 2010 г. е разрешено изграждането на 
съоръжение за пренос на електроенергия от 132 мегавата, захранвано с природен газ, в 
община Cessalto, провинция Treviso.

Вносителите на петицията искат да се установи дали са спазени европейските 
директиви в областта на оценката на въздействието върху околната среда и 
замърсяването на въздуха.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 декември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Вносителят на петицията възразява, от името на асоциацията „Lega Ambiente“, относно 
разрешението (Решение № 1209), издадено на 23 март 2010 г. от Областния съвет на 
регион Венето на дружество Sorgenia S.p.A за изграждане на електрическа централа, 
захранвана с природен газ, с обща номинална топлинна мощност 132 мегавата (мВт 
топлинни), произвеждаща електрическа мощност 41–49.9 мегавата (мВт електрически), 
наричана за краткост „горивна инсталация“, в промишлената зона Cessalto (провинция 
Treviso). Вносителят на петицията твърди, че не е трябвало да се дава такова 
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разрешение поради следните основания, свързани с правото на Европейския съюз:

- Изменената Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката 
на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда 
(наричана по-долу „Директива 85/337/ЕИО“)1 би била нарушена, тъй като не е 
извършена съответната оценка на въздействието върху околната среда (наричана 
по-долу „ОВОС“), преди да се даде разрешението;

- Електроцентралата, захранвана с природен газ, би довела до значително 
допълнително замърсяване на въздуха в зона, която вече е засегната от замърсяване 
на въздуха (напр. замърсяване с ПЧ10), което е в нарушение на Директива 
2008/50/EО2 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно 
качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа (наричана по-долу 
„Директива 2008/50/EО“).

В светлината на информацията, предоставена от вносителя на петицията, и след 
установяване на контакт с италианските органи, Европейската комисия е на мнение, че 
няма данни разрешението за изграждане в Cessalto на електрическа централа, 
захранвана с природен газ, издадено през 2010 г., да е довело до нарушение на 
приложимото право на ЕС.

По силата на член 2, параграф 1 от Директива 85/337/ЕИО преди даване на 
разрешението проектите, за които е възможно да оказват значително въздействие върху 
околната среда, наред с другото, по силата на своето естество, размери и разположение, 
са поставени в зависимост от оценка на техните въздействия.

Видовете проекти, попадащи в обхвата на изискването за ОВОС, са изброени в 
приложения I и II към Директива 85/337/EИО. Съгласно член 4, параграф 1 проектите 
от класовете, изброени в приложение I, подлежат на процедура по ОВОС, преди да се 
даде разрешение. По отношение на посочените в приложение II проекти, член 4, 
параграфи 2 и 3 предвиждат, че решението дали те следва да бъдат предмет на 
предварителна процедура по ОВОС вземат самите държавите членки за всеки отделен 
случай или в светлината на критериите или праговете, заложени в националното им 
законодателство (като се имат предвид и критериите, посочени в приложение III към 
Директива 85/337/EИО). Що се отнася до горивните инсталации, те попадат в обхвата 
на приложение I, точка 2, буква a), когато имат топлинна мощност 300 мВт или повече. 
Всички останали горивни инсталации са отнесени към приложение II, точка 3, буква a), 
където не е указан конкретен праг за производствена мощност.

От информацията в петицията е видно, че спорният проект за горивна инсталация е с 
производствена мощност от 41 до 49.9 мВт. Следователно той не попада в обхвата на 
приложение I към Директива 85/337/EИО, а в обхвата на приложение II към 
директивата. В тази връзка следва да се отбележи, че италианското законодателство, 

                                               
1 Директива 85/337/ЕИО вече е отменена и заменена с Директива 2011/92/EС на Европейския парламент 
и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни 
проекти върху околната среда (кодифицирана).
2 OВ L 152, 11.6.2008 г., стр.1––44.
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което транспонира Директива 85/337/ЕИО, предвижда, че горивните инсталации трябва 
да бъдат предмет на ОВОС, когато имат номинална топлинна мощност поне 50 мВт. 
Горивните инсталации, които не достигат този праг на производство, съгласно 
националното законодателство подлежат на т.нар. скрийнинг процедура, която има за 
цел да определи дали предложеният проект може да окаже съществени въздействия 
върху околната среда и дали е необходимо да се извършва ОВОС.

Следва да се отбележи, че Комисията е информирана, че регион Венето е провел 
скрийнинг на предложения проект за горивна инсталация в съответствие с член 4, 
параграф 2 от Директива 85/337/ЕИО. Както се посочва в Указ № 7 от 10 април 2009 г. 
на (Областната) Дирекция за оценка на проекти и инвестиции1, заключението на 
скрийнинг процедурата е, че не е необходимо да се извършва ОВОС, тъй като не се 
очаква съществено въздействие върху околната среда. Това заключение е публикувано 
в Официалния бюлетин на регион Венето от 2 юни 2009 г.2

В тази връзка Комисията е информирана, че е образувано съдебно производство срещу 
решението от 23 март 2010 г. на Областния съвет във Венето да даде разрешение на 
оператора на тази горивна инсталация и срещу гореспоменатия Указ № 7 от 10 април 
2009 г. Административният съд на Венето е постановил на 16 февруари 2011 г.3, че 
нито решението, нито указът няма да бъдат анулирани. В този контекст напомняме, че 
националните съдии в държавите членки на ЕС, включително административните 
съдии, имат задължението да тълкуват националното законодателство в светлината на 
законодателството на ЕС и да гарантират, че последното се прилага винаги, когато е 
приложимо. Комисията е на мнение, че не следва да изземва ролята на национален 
съдия, който трябва да гарантира правилното прилагане на правото на ЕС. В тази 
връзка Комисията отбелязва, че този подход се подкрепя и от Европейския парламент, 
както е посочено в Резолюцията на Европейския парламент от 6 юли 2010 г. относно 
разискванията на Комисията по петиции през 2009 г. (2009/2139(INI)), чиято буква K 
гласи следното:

„като има предвид, че гражданите следва, по-специално, да бъдат осведомени, 
че – както призна Европейският омбудсман с решението от декември 2009 г., с 
което се приключва разглеждането на жалба 822/2009/BU срещу Комисията –
завеждането на дела пред националните съдилища е част от процеса на 
прилагане на европейското законодателство в държавите-членки и Комисията 
по петиции не може да разглежда въпроси, които са в процес на разглеждане 
от национален съд или да преразглежда резултата от тези процедури“.

В заключение:
– петицията не съдържа информация, която би могла да докаже, че заключенията на 
скрийнинга са погрешни и че е трябвало да се извърши процедура по ОВОС;
– административното съдебно производство е заключило, че разрешението, издадено с 
Решение от 23 март 2010 г. и Указ № 7 от 10 април 2009 г., няма да бъде отменено.

                                               
1 Decreto del Dirigente della Direzione Valutazione Progetti e Investimenti n. 7 del 10-04-2009.
2 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto – Supplemento al n.45 del 2 giugno 2009.
3 Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, N. 00265/2011 REG. PROV. COLL. / N. 01462/2010 
REG. RIC.
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Що се отнася до нивата на азотен диоксид (NO2) и на въглероден окис (CO) в 
атмосферния въздух, както се потвърди от актуалните данни, предоставени от 
италианските органи, решението за даване на разрешение от 23 март 2010 г. (раздел 5) 
показва, че приложимите гранични стойности на ЕС, посочени в приложение XI към 
Директива 2008/50/ЕО, са спазени на територията на Cessalto и ще продължават да 
бъдат спазвани и след влизането в експлоатация на горивната инсталация.

По отношение нивата на ПЧ10 и азотните оксиди (NOx) в атмосферния въздух, при 
които някои от приложимите гранични стойности на ЕС не са постигнати на 
територията на Cessalto, може да се заключи следното от цитираното по-горе Решение
от 23 март 2010 г. (раздел 5).

Критичното ниво на NOx за опазване на растителността, както е посочено в 
приложение XIII към Директива 2008/50/EО, е 30 µg/m3 средно за една календарна 
година. От разрешителното от 23 март 2010 г. става ясно, че горивната инсталация ще 
увеличи концентрацията на NOx в атмосферата на територията на Cessalto с 
количество, възлизащо на 0,046 µg/m3, което може да се приеме за незначително малко 
(0,15 % от критичното ниво). В този контекст следва да се отбележи, че граничната 
стойност за допустими емисии на NOx, наложена при източника на горивната 
инсталация с разрешителното, е 50 mg/Nm3, което е в съответствие със заключенията 
на референтния документ за най-добрите налични техники за големи горивни 
инсталации (юли 2006 г.)1, разработен и приет от Комисията с Директива 96/61/ЕО на 
Съвета от 24 септември 1996 г. за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването.2

Що се отнася до ПЧ10, пределно допустимата стойност за средногодишна концентрация 
в атмосферния въздух е 40 µg/m3, както е посочено в приложение XI, буква Б от 
Директива 2008/50/EО. Тази гранична стойност се спазва на територията на Cessalto от 
2006 г .  В това отношение разрешителното показва, че горивната инсталация ще 
увеличи средногодишната стойност на концентрация на ПЧ10 с не повече от 0,005 
µg/m3, което може да бъде счетено за незначително малко количество (0,0125 % от 
граничната величина) и няма да доведе до несъответствие с тази пределно допустимата 
стойност.

Пределно допустимата стойност на среднодневната концентрация на ПЧ10 в 
атмосферния въздух, както е посочено в приложение XI, буква Б от Директива 
2008/50/EО, е 50 µg/m3, но не може да се превишава повече от 35 пъти за една 
календарна година. Съответните данни, съобщени от италианските органи, показват, че 
тази пределна стойност е била превишена повече от 35 дни през изминалите години. В 
тази връзка разрешителното уточнява, че горивната инсталация ще доведе до 
увеличаване на концентрацията на ПЧ10 в атмосферния въздух с не повече от 0,021 
µg/m3, което отново може да се счете за незначително малко количество (0,042 % от 
дневната пределно допустима стойност). В съответствие с гореспоменатия документ за 

                                               
1 http://eippcb.jrc.es/reference/BREF/lcp_bref_0706.pdf
2 Директива 96/61/EО на Съвета е отменена и заменена с Директива 2008/1/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 
(кодифицирана версия).



CM\899867BG.doc 5/5 PE487.855v01-00

BG

най-добрите налични техники за големи горивни инсталации, пределно допустимата 
стойност за емисия на прах, наложена на горивната инсталация – < 1 mg/Nm3 – е най-
ниската стойност, която може да бъде установена.

Заключение

Няма доказателства за нарушение на законодателството на ЕС в областта на околната 
среда с изключение на отклонението от дневната пределно допустима стойност на 
ПЧ10, на което вече е обърнато внимание.


