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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0905/2011 του Michele Bertucco, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Lega Ambiente, η οποία συνοδεύεται από 6 υπογραφές, σχετικά με την 
κατασκευή μονάδας ηλεκτρικής ενέργειας στο Cessalto (Τρεβίζο, Ιταλία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Με απόφαση της περιφερειακής αρχής του Veneto της 23ης Μαρτίου 2010, εγκρίθηκε η 
κατασκευή μιας μονάδας ηλεκτρικής ενέργειας 132 MW με φυσικό αέριο στον δήμο Cessalto 
της επαρχίας Τρεβίζο.

Οι αναφέροντες ζητούν να εξακριβωθεί κατά πόσον το σχέδιο συμμορφώνεται με τις 
ευρωπαϊκές οδηγίες για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την 
ατμοσφαιρική ρύπανση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012

Ο αναφέρων αντιτίθεται, εξ ονόματος της Ένωσης Lega Ambiente, στην έγκριση (απόφαση 
αριθ.° 1209) που χορηγήθηκε στις 23 Μαρτίου 2010 από το περιφερειακό συμβούλιο του 
Veneto προς την εταιρεία Sorgenia S.p.A για την κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας με φυσικό αέριο με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 132 megawatt (MWth) και 
ηλεκτρική ισχύ 41-49,9 megawatt (MWe) (στο εξής η «εγκατάσταση καύσης») στη 
βιομηχανική περιοχή του Cessalto (επαρχία Τρεβίζο). Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η εν λόγω
έγκριση δεν θα έπρεπε να έχει χορηγηθεί για τους ακόλουθους λόγους που σχετίζονται με το 
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
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- Παραβιάζεται η οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε (στο εξής «οδηγία 85/337/ΕΟΚ»)1 διότι δεν 
διενεργήθηκε δέουσα εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (στο εξής «ΕΠΕ») πριν από 
τη χορήγηση της έγκρισης·

- Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο θα προκαλέσει σημαντική 
επιπρόσθετη ατμοσφαιρική ρύπανση σε μια περιοχή που πλήττεται ήδη από 
ατμοσφαιρική ρύπανση (π.χ. ρύπανση από ΑΣ10) παραβιάζοντας την οδηγία 2008/50/ΕΚ2

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για την 
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (στο εξής 
«οδηγία 2008/50/ΕΚ»).  

Με δεδομένες τις πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων και τις επακόλουθες επαφές με τις 
ιταλικές αρχές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι τίποτα δεν καταδεικνύει ότι η έγκριση που 
χορηγήθηκε τον Μάρτιο του 2010 για κατασκευή του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας με φυσικό αέριο στο Cessalto οδήγησε σε παραβίαση του εφαρμοστέου δικαίου της 
ΕΕ. 

Δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, τα έργα τα οποία ενδέχεται 
να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω, μεταξύ άλλων, της φύσεως, του 
μεγέθους ή της θέσεώς τους, πρέπει να υπόκεινται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
πριν να χορηγηθεί η άδεια. 

Τα είδη των έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΕΠΕ απαριθμούνται στα 
Παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, τα 
έργα που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι πρέπει να υποβάλλονται σε διαδικασία ΕΠΕ πριν 
από τη χορήγηση της έγκρισης. Όσον αφορά τα έργα που αναφέρονται στο Παράρτημα II, το 
άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 3 προβλέπει ότι τα ίδια τα κράτη μέλη αποφασίζουν, είτε κατόπιν 
κατά περίπτωση εξέτασης είτε βάσει κριτηρίων ή κατωτάτων ορίων που καθορίζονται στο 
εθνικό δίκαιο (και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα III της 
οδηγίας 85/337/ΕΟΚ), αν πρέπει να υποβληθούν σε πρότερη διαδικασία ΕΠΕ. Όσον αφορά 
τις εγκαταστάσεις καύσης, εμπίπτουν στο Παράρτημα I [σημείο 2 στοιχείο α)] όταν 
διαθέτουν θερμική ισχύ τουλάχιστον 300 MW. Όλες οι άλλες εγκαταστάσεις καύσης 
καλύπτονται από το Παράρτημα II [σημείο 3, στοιχείο α)] που δεν ορίζει συγκεκριμένο όριο 
παραγωγής. 

Από τις πληροφορίες που περιέχονται στην αναφορά προκύπτει ότι το αμφιλεγόμενο έργο 
εγκατάστασης καύσης διαθέτει παραγωγική ικανότητα από 41 ως και 49,9 MW. Συνεπώς, δεν 
καλύπτεται από το Παράρτημα I της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, αλλά από το Παράρτημα II αυτής. 
Εν προκειμένω, διαπιστώνεται ότι η ιταλική νομοθεσία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 
της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ προβλέπει ότι οι εγκαταστάσεις καύσης πρέπει να υποβάλλονται σε 

                                               
1 Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ έχει πλέον καταργηθεί και αντικατασταθεί από την οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (κωδικοποιημένο κείμενο).
2 ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1-44.
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ΕΠΕ όποτε διαθέτουν ονομαστική θερμική ισχύ τουλάχιστον 50 MW. Οι εγκαταστάσεις 
καύσης που δεν φτάνουν σε αυτό το όριο παραγωγής υπάγονται, βάσει του εθνικού δικαίου, 
σε διαδικασία ελέγχου που αποβλέπει στον καθορισμό του αν το προτεινόμενο έργο 
ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και αν πρέπει, επομένως, να 
πραγματοποιηθεί ΕΠΕ.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι η περιφέρεια του Veneto έλεγξε το 
προτεινόμενο έργο εγκατάστασης καύσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 
85/337/ΕΟΚ. Όπως αναφέρεται στο διάταγμα αριθ. 7 της 10ης Απριλίου 2009 της 
(περιφερειακής) διεύθυνσης αξιολόγησης έργων και επενδύσεων,1 η άσκηση ελέγχου 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε ανάγκη πραγματοποίησης ΕΠΕ καθώς δεν 
εντοπίσθηκε ενδεχόμενη σημαντική επίπτωση στο περιβάλλον. Το συμπέρασμα αυτό 
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της περιφέρειας του Veneto της 2ας Ιουνίου 2009.2      

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι κινήθηκαν νομικές διαδικασίες κατά της 
απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου του Veneto της 23ης Μαρτίου 2010 για χορήγηση 
έγκρισης στον φορέα εκμετάλλευσης της εν λόγω εγκατάστασης καύσης και κατά του 
προαναφερθέντος διατάγματος αριθ. 7 της 10ης Απριλίου 2009. Το διοικητικό δικαστήριο 
του Veneto αποφάσισε στις 16 Φεβρουαρίου 20113 να μην ακυρωθεί ούτε η απόφαση ούτε το 
διάταγμα. Στο παραπάνω πλαίσιο, υπενθυμίζεται ότι οι εθνικοί δικαστές στα κράτη μέλη της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του διοικητικού δικαστή, οφείλουν να ερμηνεύουν την εθνική 
νομοθεσία υπό το πρίσμα της νομοθεσίας της ΕΕ και να διασφαλίζουν ότι η τελευταία 
εφαρμόζεται όποτε καθίσταται δυνατό. Η Επιτροπή εκφράζει την πεποίθηση ότι σκοπός δεν 
είναι η αντικατάσταση του εθνικού δικαστή, ο οποίος οφείλει να διασφαλίζει την ορθή 
εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Εν προκειμένω, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η παραπάνω 
προσέγγιση υποστηρίζεται επίσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως ορίζεται στο 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τις διαβουλεύσεις 
της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2009 (2009/2139(INI), το σημείο (ΙΑ) του οποίου 
προβλέπει τα εξής: 

«λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες θα πρέπει ειδικότερα να ενημερωθούν ότι –όπως 
αναγνωρίστηκε από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή στην απόφαση του Δεκεμβρίου του 
2009 με την οποία ολοκληρώθηκε η έρευνα για την καταγγελία 822/2009/BU κατά της 
Επιτροπής– οι διαδικασίες των εθνικών δικαστηρίων αποτελούν μέρος της διαδικασίας 
εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα κράτη μέλη, και ότι η Επιτροπή Αναφορών 
δεν μπορεί να επιληφθεί ζητημάτων τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαδικασιών των 
εθνικών δικαστηρίων ή να αναθεωρήσει το αποτέλεσμα των εν λόγω διαδικασιών»

Συμπερασματικά:
- η αναφορά δεν περιέχει πληροφορίες που θα καταδείκνυαν ότι τα συμπεράσματα της 
άσκησης ελέγχου ήταν λανθασμένα και ότι έπρεπε να πραγματοποιηθεί διαδικασία ΕΠΕ·
- οι διαδικασίες του διοικητικού δικαστηρίου κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η απόφαση της 
23ης Μαρτίου 2010 για τη χορήγηση έγκρισης και το διάταγμα αριθ.° 7 της 10ης Απριλίου 
2009 δεν θα ακυρώνονταν. 

                                               
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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Όσον αφορά τα επίπεδα διοξειδίου του αζώτου (NO2) και μονοξειδίου του άνθρακα (CO) 
στον ατμοσφαιρικό αέρα, όπως επιβεβαιώνονται από τα επικαιροποιημένα δεδομένα που 
παρείχαν οι ιταλικές αρχές, η απόφαση της 23ης Μαρτίου 2010 για τη χορήγηση έγκρισης 
αναφέρει (Παράγραφος 5) ότι οι τιμές στην περιοχή του Cessalto συμμορφώνονται προς τις 
εφαρμοστέες οριακές τιμές της ΕΕ που ορίζονται στο Παράρτημα XI της οδηγίας 
2008/50/ΕΚ και θα συνεχίσουν να το κάνουν και μετά τη θέση σε λειτουργία της 
εγκατάστασης καύσης.    

Όσον αφορά τα επίπεδα ΑΣ10 και οξειδίων του αζώτου (NOx) στον ατμοσφαιρικό αέρα, τα 
οποία δεν συμμορφώνονται με ορισμένες από τις εφαρμοστέες οριακές τιμές της ΕΕ στην 
περιοχή του Cessalto, από την προαναφερθείσα απόφαση της 23ης Μαρτίου 2010 
(Παράγραφος 5) μπορεί να συναχθεί το ακόλουθο συμπέρασμα.  

Το κρίσιμο επίπεδο NOx για την προστασία της βλάστησης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 
XIII της οδηγίας 2008/50/ΕΚ είναι 30 µg/m3 ως μέση τιμή στη διάρκεια του ημερολογιακού 
έτους. Από την απόφαση της 23ης Μαρτίου 2010 για τη χορήγηση έγκρισης προκύπτει ότι η 
συμβολή της εγκατάστασης καύσης στη συγκέντρωση NOx στην ατμόσφαιρα της περιοχής 
του Cessalto θα ανέρχεται σε 0,046 µg/m3, ποσότητα που μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα 
(0,15% του κρίσιμου επιπέδου). Εν προκειμένω, πρέπει να σημειωθεί ότι η επιτόπια οριακή 
τιμή εκπομπής για τα NOx που επιβάλλεται στην εγκατάσταση καύσης μέσω της απόφασης 
χορήγησης έγκρισης είναι 50 mg/Nm3, που συνάδει με τα συμπεράσματα του εγγράφου 
αναφοράς σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης 
(Ιούλιος 2006)1 που εκπονήθηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή βάσει της οδηγίας 
96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την ολοκληρωμένη 
πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης.2  

Όσον αφορά τα ΑΣ10, η οριακή τιμή της μέσης ετήσιας συγκέντρωσής τους στον 
ατμοσφαιρικό αέρα, όπως ορίζεται στο Παράρτημα XI σημείο Β της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, 
είναι 40 µg/m3. Οι τιμές στην περιοχή του Cessalto συμμορφώνονται προς την εν λόγω 
οριακή τιμή από το 2006. Εν προκειμένω, η απόφαση χορήγησης έγκρισης υποδεικνύει ότι η 
συμβολή της εγκατάστασης καύσης στη μέση ετήσια συγκέντρωση ΑΣ10 δεν θα υπερβαίνει 
τα 0,005 µg/m3, ποσότητα που μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα (0,0125 % της οριακής τιμής) 
και δεν θα οδηγήσει στη μη συμμόρφωση προς την εν λόγω οριακή τιμή. 

Η οριακή τιμή της μέσης ημερήσιας συγκέντρωσης ΑΣ10 στον ατμοσφαιρικό αέρα, όπως 
ορίζεται στο Παράρτημα XI σημείο Β της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, είναι 50 µg/m3, αν και 
υπάρχει δυνατότητα υπέρβασής της για διάστημα έως και 35 ημερών ετησίως. Τα σχετικά 
δεδομένα που ανακοινώθηκαν από τις ιταλικές αρχές έδειξαν ότι τα τελευταία χρόνια 
σημειώνεται υπέρβαση της οριακής τιμής για διάστημα μεγαλύτερο των 35 ημερών. Εν 
προκειμένω, η απόφαση χορήγησης έγκρισης ορίζει ότι η συμβολή της εγκατάστασης καύσης 
στη συγκέντρωση ΑΣ10 στον ατμοσφαιρικό αέρα δεν θα είναι μεγαλύτερη από 0,021 µg/m3, 
ποσότητα που μπορεί, για μια ακόμα φορά, να θεωρηθεί αμελητέα (0,042 % της ημερήσιας 

                                               
1 http://eippcb.jrc.es/reference/BREF/lcp_bref_0706.pdf
2 Η οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την οδηγία 2008/1/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την ολοκληρωμένη 
πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης (κωδικοποιημένη έκδοση).
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οριακής τιμής). Σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο αναφοράς σχετικά με τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, η οριακή τιμή εκπομπής για τη 
σκόνη που επιβάλλεται μέσω της χορήγησης έγκρισης για την εγκατάσταση καύσης - < 1 
mg/Nm3 – αποτελεί το χαμηλότερο ανιχνεύσιμο επίπεδο που θα μπορούσε να οριστεί. 

Συμπέρασμα

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να καταδεικνύουν παραβίαση του περιβαλλοντικού δικαίου της 
ΕΕ εκτός από την έλλειψη συμμόρφωσης προς την ημερήσια οριακή τιμή των ΑΣ10, που 
αντιμετωπίζεται ήδη.


