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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0905/2011 af Michele Bertucco, italiensk statsborger, for "Lega 
Ambiente", og 6 medunderskrivere, om opførelse af et elektrisk 
moduleringsanlæg

1. Sammendrag

En afgørelse truffet af regionsledelsen for Veneto den 23. marts 2010 godkendte opførelsen af 
et 132 MW naturgasfyret elektrisk moduleringsanlæg i Cessalto kommune i provinsen 
Treviso.

Andrageren ønsker at sikre sig, at projektet overholder EU-direktiverne om vurderinger af 
indvirkningen på miljø og luftforurening.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. december 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Andrageren klager på vegne af sammenslutningen Lega Ambiente over godkendelsen 
(afgørelse nr. 1209) af 23. marts 2010 fra de regionale myndigheder i Veneto til selskabet 
Sorgenia S.p.A  med henblik på opførelse af et naturgasfyret elektrisk moduleringsanlæg 
(herefter "forbrændingsanlægget") med en nominel indfyret termisk effekt på 132 megawatt 
(MW) og en elektrisk effekt på 41-49,9 megawatt (MW) i industriområdet Cessalto 
(provinsen Treviso). Andrageren hævder, at der ikke burde være udstedt en godkendelse af 
følgende EU-lovgivningsrelaterede årsager:
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- Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet med ændringer (herefter "direktiv 85/337/EØF")1 vil 
blive overtrådt, da der ikke er foretaget en miljøvurdering (herefter "VVM") inden 
udstedelse af godkendelsen.

- Det naturgasfyrede elektriske moduleringsanlæg vil skabe betydelig yderligere forurening 
i et område, der allerede er påvirket af luftforurening (f.eks. forurening med PM10), i strid 
med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF2 af 21. maj 2008 om 
luftkvaliteten og renere luft i Europa (herefter "direktiv 2008/50/EF").  

Kommissionen mener i lyset af oplysningerne fra andrageren og den følgende kontakt med de 
italienske myndigheder, at der ikke er noget, som tyder på at godkendelsen i marts 2010 til at 
opføre det naturgasfyrede elektriske moduleringsanlæg i Cessalto har resulteret i en 
overtrædelse af gældende EU-lovgivning. 

I medfør af artikel 2, stk. 1, i direktiv 85/337/EØF skal projekter, der bl.a. på grund af deres 
art, dimensioner eller placering kan få væsentlig indvirkning på miljøet, underkastes en 
vurdering af disse indvirkninger på miljøet, inden der gives tilladelse til projektet. 

De projekttyper, der hører under VVM-direktivets anvendelsesområde, er angivet i bilag I og 
II i direktiv 85/337/EØF. I overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, skal de projekttyper, der er 
nævnt i bilag I, underkastes en VVM-procedure inden godkendelse. Hvad angår de 
projekttyper, hvortil der henvises i bilag II, artikel 4, stk. 2 og 3, skal medlemsstaterne afgøre 
fra sag til sag eller under hensyntagen til kriterier eller grænseværdier, fastsat i den nationale 
lovgivning (og under hensyntagen til de kriterier, der er fastsat i bilag III i direktiv 
85/337/EØF), om det pågældende projekt skal underkastes en forudgående VVM-procedure. 
Forbrændingsanlæg hører under bilag I (punkt 2, litra a), når de har en varmeeffekt på mindst 
300 MW. Alle øvrige forbrændingsanlæg er dækket af bilag II (punkt 3, litra a), hvor der ikke 
er fastsat en specifik produktionstærskel. 

Ud fra oplysningerne i andragendet fremgår det, at forbrændingsanlægget i det anfægtede 
projekt har en produktionskapacitet på 41-49,9 MW. Derfor er det ikke dækket af bilag I i 
direktiv 85/337/EØF, men af bilag II deri. Det bemærkes i denne sammenhæng, at det i 
italiensk lovgivning til gennemførelse af direktiv 85/337/EØF er fastsat, at forbrændingsanlæg 
skal underkastes en VVM, når de har en indfyret termisk effekt på mindst 50 
MW.Forbrændingsanlæg, der ikke når op på denne produktionstærskel, skal i henhold til 
national ret underkastes en screeningprocedure, som har til formål at afgøre, om det 
foreslåede projekt kan have en betydelig indvirkning på miljøet, og om der derfor skal 
foretages en VVM.   

Kommissionen er informeret om, at regionen Veneto har foretaget en screening af 
forbrændingsanlægget i det foreslåede projekt i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i 
direktiv 85/337/EØF. Som fastsat i dekret nr. 7 af 10. april 2009 fra den regionale myndighed 

                                               
1 Direktiv 85/337/EØF er ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. 
december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (kodificering).
2 EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1-44.
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for evaluering af projekter og investeringer1 var konklusionen af screeningen, at det ikke var 
nødvendigt at foretaget en VVM-procedure, da der ikke blev påvist nogen væsentlig 
indvirkning på miljøet. Konklusionen blev offentliggjort i regionen Venetos officielle tidende 
den 2. juni 20092.      

Kommissionen er i denne sammenhæng informeret om, at der er indledt en retssag vedrørende 
afgørelsen af 23. marts 2010 fra de regionale myndigheder i Veneto om at udstede en 
godkendelse til operatøren for det pågældende forbrændingsanlæg samt ovennævnte dekret nr. 
7 af 10. april 2009. Forvaltningsdomstolen i Veneto afgjorde den 16. februar 20113, at 
hverken afgørelsen eller dekretet ville blive ophævet. Det skal i denne forbindelse endnu en 
gang bemærkes, at de nationale dommere i EU-medlemsstaterne, herunder 
forvaltningsdommeren, er forpligtet til at fortolke den nationale ret i lyset af EU-lovgivningen 
og sikre, at sidstnævnte gennemføres, hvor det er relevant. Kommissionen er af den opfattelse, 
at den ikke bør erstatte en national dommer, som skal sikre den korrekte gennemførelse af 
EU-lovgivningen. Kommissionen bemærker i denne sammenhæng, at denne strategi også 
støttes af Parlamentet som specificeret i Parlamentets beslutning af 6. juli 2010 om resultatet 
af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2009 (2009/2139(INI)), hvor følgende er fastsat i 
betragtning K: 

"der henviser til, at borgerne især bør gøres opmærksom på, at sagsbehandlingen ved 
de nationale domstole er et led i anvendelsen af EU-lovgivningen i national ret –
hvilket Den Europæiske Ombudsmand anerkendte i sin beslutning af december 2009 
som afslutning på klage 822/2009/BU mod Kommissionen – og at Udvalget for 
Andragender ikke kan behandle sager, der sorterer under nationale domstole, eller 
drage udfaldet heraf i tvivl".

Det konkluderes:
- at andragendet ikke indeholder oplysninger, der kan påvise at konklusionen af screeningen 
er fejlagtig, og at der skal foretages en VVM-procedure, og
- at det i forbindelse med administrativ retsforfølgelse er konkluderet, at afgørelsen om 
godkendelse af 23. marts 2010 og dekret nr. 7 af 10. april 2009 ikke vil blive ophævet. 

Med hensyn til indholdet af nitrogendioxid (NO2) og kulilte (CO) i luften som bekræftet af 
opdaterede oplysninger fra de italienske myndigheder oplyses det i afgørelsen om 
godkendelse af 23. marts 2010 (§ 5), at de gældende krav til EU-grænseværdier, fastsat i bilag 
XI i direktiv 2008/50/EF, er opfyldt i området omkring Cessalto og også vil blive opfyldt efter 
opførelse af forbrændingsanlægget.    

Hvad angår indholdet af PM10 og nitrogenoxid (NOx) i luften, hvor nogle af de gældende EU-
grænseværdier ikke er opfyldt i området omkring Cessalto, kan følgende konkluderes ud fra 
ovennævnte afgørelse af 23. marts 2010 (§ 5).  

Det kritiske NOx-indhold med hensyn til beskyttelse af vegetationen som fastsat i Bilag XIII i 
direktiv 2008/50/EF er gennemsnitlig 30 µg/m3 i løbet af et kalenderår. Det fremgår af 

                                               
1 Decreto del Dirigente della Direzione Valutazione Progetti e Investimenti n. 7 del 10.4.2009.
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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afgørelsen om godkendelse af 23. marts 2010, at bidraget fra forbrændingsanlægget til NOx-
indholdet i luften omkring Cessalto vil være 0,046 µg/m3, som kan betragtes som ubetydeligt 
(0,15 % af det kritiske indhold). Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at 
emissionsgrænseværdien for NOx, som er pålagt forbrændingsanlægget ved kilden i henhold 
til afgørelsen om godkendelse, er 50 mg/Nm3, som er i tråd med konklusionerne i 
referencedokumentet om bedste tilgængelige teknik vedrørende store fyringsanlæg (juli 
20061) som udarbejdet og vedtaget af Kommissionen i Rådets direktiv 96/61/EF af 24. 
september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening2.  

Hvad angår PM10, er grænseværdien for det årlige gennemsnitlige indhold i luften 40 µg/m3

som fastsat i bilag XI, B, i direktiv 2008/50/EF. Denne grænseværdi har været overholdt i 
området omkring Cessalto siden 2006. I afgørelsen om godkendelse er det i denne 
sammenhæng fastsat, at bidraget fra forbrændingsanlægget til det årlige gennemsnitlige 
indhold af PM10 ikke vil overskride 0,005 µg/m3, som kan betragtes som ubetydeligt (0,0125 
% af grænseværdien), og ikke vil medføre overskridelse af denne grænseværdi. 

Grænseværdien for det daglige gennemsnitlige indhold på PM10 som fastsat i bilag XI, B, i 
direktiv 2008/50/EF er 50 µg/m3, selv om den eventuelt kan overskrides i op til 35 dage om 
året. De relevante oplysninger fra de italienske myndigheder viser, at grænseværdien blev 
overskredet i over 35 dage i de seneste år. I denne sammenhæng er det i afgørelsen om 
godkendelse fastsat, at bidraget fra forbrændingsanlægget til indholdet af PM10 i luften ikke 
vil overskride 0,021 µg/m3, som endnu en gang kan betragtes som ubetydeligt (0,042 % af 
den daglige grænseværdi). I tråd med ovennævnte referencedokument om bedste tilgængelige 
teknik vedrørende store fyringsanlæg er emissionsgrænseværdien for støv, der er fastsat i 
godkendelsen for forbrændingsanlægget – < 1 mg/Nm3 – den laveste målbare grænseværdi. 

Konklusion

Der kan ikke påvises nogen overtrædelse af EU's miljølovgivning ud over manglende 
overholdelse af den daglige grænseværdi på PM10, som allerede tackles."

                                               
1 http://eippcb.jrc.es/reference/BREF/lcp_bref_0706.pdf.
2 Rådets direktiv 96/61/EF er ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. 
januar 2008 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (kodificeret version).


