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Tárgy: Michele Bertucco olasz állampolgár által a „Lega Ambiente” (környezet liga) 
nevében benyújtott 0905/2011. számú, 6 aláírást tartalmazó petíció 
Cessaltóban (Trevisio, Olaszország) egy elektromos vezérlőberendezés 
létrehozásáról

1. A petíció összefoglalása

A venetói regionális végrehajtó bizottság 2010. március 23-i határozata alapján engedélyezték 
egy 132 megawatt teljesítményű, földgázzal működő elektromos vezérlőberendezés 
létrehozását a Treviso tartománybeli Cessalto településen.

A petíció benyújtói kérik a környezeti hatásvizsgálattal és a levegőszennyezéssel kapcsolatos 
uniós irányelvek betartásának ellenőrzését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. december 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

A petíció benyújtója a Lega Ambiente egyesület nevében azt kifogásolja, hogy Veneto 
regionális tanácsa 2010. március 23-án (az 1209. sz. határozattal) engedélyezte a Sorgenia 
S.p.A vállalat számára, hogy Cessalto (Treviso tartomány) iparterületén létrehozzon egy 
földgázzal működő, 132 megawatt (MWth) teljes névleges bemenő hőteljesítményű erőművet, 
amely 41–49,9 megawatt (MWe) elektromos teljesítményt állít elő (a továbbiakban: 
„égetőmű”). A petíció benyújtója szerint ezt az engedélyt nem szabadott volna megadni az 
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alábbi, európai uniós joghoz fűződő indokok miatt:

- az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 
1985. június 27-i 85/337/EGK módosított tanácsi irányelv (a továbbiakban a 85/337/EGK 
irányelv)1 sérült volna, mivel nem végeztek megfelelő környezeti hatásvizsgálatot (a 
továbbiakban: „KHV”) az engedély megadása előtt;

- a földgázzal működő erőmű további jelentős levegőszennyezést eredményezne egy olyan 
területen, amelyet máris légszennyezés sújt (pl. PM10 általi szennyezés), sértve a 
környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról 
szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet2  (a 
továbbiakban: „2008/50/EK irányelv”). 

A petíció benyújtója által adott tájékoztatás és az olasz hatóságokkal folytatott későbbi 
kapcsolattartás alapján az Európai Bizottság azon a véleményen van, hogy semmi nem 
bizonyítja, hogy a földgázzal működő erőmű cessaltói létesítésére vonatkozó 2010. márciusi 
engedély az alkalmazandó uniós jog megsértéséhez vezetett. 

A 85/337/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdése értelmében azon projektek esetében, 
amelyek többek között a jellegüknél, méretüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva a 
környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorolnak, az engedély megadása előtt 
hatásvizsgálatot kell végezni. 

Azokat a projekttípusokat, amelyek a KHV hatálya alá tartoznak, a 85/337/EGK irányelv I. és 
II. melléklete sorolja fel. A 4. cikk (1) bekezdésével összhangban az I. mellékletben említett 
projekteket az engedély megadása előtt KHV-eljárásnak kell alávetni. A II. mellékletben 
említett projektek tekintetében a 4. cikk (2) és (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy maguk a 
tagállamok határozzák meg, akár eseti alapon, akár a nemzeti jogban megállapított 
kritériumok vagy küszöbértékek alapján (és a 85/337/EGK irányelv III. mellékletében 
meghatározott kritériumok figyelembevételével), hogy e projekteket előzetes KHV-eljárásnak 
kell-e alávetni. Ami az égetőműveket illeti, azok az I. melléklet hatálya alá tartoznak (2. pont 
a) alpont), amennyiben legalább 300 MW hőteljesítménnyel rendelkeznek. Az összes többi 
égetőműre a II. melléklet (3. pont a) alpont) vonatkozik, amely semmilyen konkrét 
teljesítményre vonatkozó küszöbértéket nem határoz meg. 

A petícióban foglalt információkból az tűnik ki, hogy a vitatott égetőműprojekt termelési 
kapacitása 41–49.9 MW. Ennek megfelelően az nem a 85/337/EGK irányelv I. mellékletének, 
hanem II. mellékletének hatálya alá tartozik. E tekintetben meg kell jegyezni, hogy a 
85/337/EGK irányelvet átültető olasz jogszabály úgy rendelkezik, hogy az égetőműveket 
KHV-nak kell alávetni, amennyiben legalább 50 MW névleges hőteljesítménnyel 
rendelkeznek. Azoknak az égetőműveknek, amelyek nem érik el ezt a termelési 
küszöbértéket, a nemzeti jog alapján egy átvilágítási eljáráson kell átesniük, amelynek célja 
annak megállapítása, hogy a javasolt projekt okozhat-e jelentős környezeti hatásokat, és hogy 
                                               
1 A 85/337/EGK irányelvet azóta hatályon kívül helyezték, és az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 
2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (kodifikált szöveg) lépett a helyébe 
2 HL L 152., 2008.6.11., 1–44. o.
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emiatt szükség van-e KHV elvégezésére.  

Azt is érdemes leszögezni, hogy a Bizottságot tájékoztatták arról, hogy Veneto régió a 
85/337/EGK irányelv 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban valóban átvilágította a 
javasolt égetőművet. Amint azt a projektek és beruházások értékelésével foglalkozó 
(regionális) igazgatóság 2009. április 10-i 7. sz. végzése is jelzi1, az átvilágítás során 
megállapították, hogy nincs szükség KHV-eljárás elvégzésére, mivel nem azonosítottak 
várható jelentős környezeti hatásokat. Ezt a következtetést közzétették Veneto régió Hivatalos 
Közlönyének 2009. június 2-i számában.2

A Bizottságot ennek keretében arról tájékoztatták, hogy jogi eljárás indult a venetói regionális 
tanács 2010. március 23-i határozata ellen, amelyben engedélyt adtak a szóban forgó égetőmű 
üzemeltetőjének, valamint a fent említett 2009. április 10-i 7. sz. végzés ellen. Veneto 
közigazgatási bírósága 2011. február 16-án úgy ítélkezett3, hogy sem a határozatot, sem pedig 
a végzést nem semmisíti meg. Ennek kapcsán meg kell említeni, hogy az uniós tagállamokban 
a nemzeti bíráknak, beleértve a közigazgatási bírót is, kötelességük, hogy a nemzeti jogot az 
uniós jog fényében értelmezzék, és biztosítsák, hogy ez utóbbit minden lehetséges esetben 
alkalmazzák. A Bizottság azon a véleményen van, hogy nem léphet a nemzeti bíró helyébe, 
akinek garantálnia kell az uniós jog helyes alkalmazását. A Bizottság e tekintetben megjegyzi, 
hogy ezt a megközelítést az Európai Parlament is támogatja, amint azt a Petíciós Bizottság 
2009-es év során folytatott tanácskozásairól szóló, 2010. július 6-i európai parlamenti 
állásfoglalás (2009/2139(INI)) is rögzíti, amelynek (K) preambulumbekezdése kimondja az 
alábbiakat: 

„mivel a polgárokban különösen azt kell tudatosítani, hogy – az európai ombudsman 
által a Bizottság elleni 822/2009/BU sz. panaszbeadvány 2009. decemberi lezáró 
határozatában elismertek szerint – a nemzeti bírósági eljárások az európai 
jogszabályok tagállami végrehajtásának folyamatába tartoznak, és a Petíciós Bizottság 
nem foglalkozhat nemzeti bírósági eljárások alá tartozó ügyekkel, illetve nem 
vizsgálhatja felül az ilyen eljárások kimenetelét”.

Összefoglalás:
– a petíció nem tartalmaz olyan információkat, amelyek azt igazolnák, hogy az átvilágítás 
következtetései hibásak voltak, és KHV-eljárást kell végezni;
– a közigazgatási bírósági eljárások során megállapították, hogy a 2010. március 23-i 
határozatot és a 2009. április 10-i 7. sz. végzést nem semmisítik meg; 

Ami a nitrogén-dioxid (NO2) és a szén-monoxid (CO) környezeti levegőben mérhető szintjét 
illeti, amint azt az olasz hatóságok által szolgáltatott naprakész adatok is megerősítik, a 2010. 
március 23-i engedélyező határozat (5. szakasz) jelzi, hogy Cessalto területén megfelelnek a 
2008/50/EK irányelv XI. mellékletében foglalt, alkalmazandó uniós határértékeknek, és 
ezeket az égetőmű működésbe lépését követően is tiszteletben tartják majd.    

                                               
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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Ami a PM10 és a nitrogén-oxidok (NOx) környezeti levegőben mérhető szintjét illeti, amelyek 
esetében Cessalto területén az alkalmazandó uniós határértékek közül néhányat nem tartanak 
be, az alábbi következtetést lehet levonni a fent idézett 2010. március 23-i határozat alapján 
(5. szakasz).  

A növényzet védelme érdekében a 2008/50/EK irányelv XIII. mellékletében meghatározott 
kritikus NOx-szint a naptári év során átlagosan 30 µg/m3. A 2010. március 23-i határozatból 
az derül ki, hogy az égetőmű Cessalto területén 0,046 µg/m3-rel fog hozzájárulni a környezeti 
levegő NOx-koncentrációjához, ami elhanyagolhatónak tekinthető (a kritikus szint 0,15%-a). 
Ezzel összefüggésben meg kell jegyezni, hogy a NOx-ra vonatkozó kibocsátási határérték, 
amelyet az égetőműre nézve az engedélyező határozat szabott meg a szennyezés forrásánál, 
50 mg/Nm3, ami összhangban áll a nagy égetőművek esetében az elérhető legjobb technikákra 
vonatkozó, a Bizottság által a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről 
szóló, 1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi irányelv1 alapján kidolgozott és elfogadott 
referenciadokumentum2 (2006. július) következtetéseivel.

Ami a PM10-et illeti, annak a környezeti levegőben mérhető éves átlagos koncentrációjára 
vonatkozó határérték, amelyet a 2008/50/EK irányelv XI. melléklete (B. rész) állapít meg, 40 
µg/m3. Ezt a határértéket Cessalto területén 2006 óta betartják. E tekintetben az engedélyező 
határozat jelzi, hogy az égetőmű hozzájárulása az éves átlagos PM10-koncentrációhoz nem 
fogja meghaladni a 0,005 µg/m3-t, ami elhanyagolhatónak tekinthető (a határérték 0,0125%-
a), és nem vezet a szóban forgó határértéknek való megfelelés elmulasztásához. 

A PM10 környezeti levegőben mérhető napi átlagos koncentrációjának határértéke, amelyet a 
2008/50/EK irányelv XI. melléklete (B. rész) határoz meg, 50 µg/m3, jóllehet ezt évente 
legfeljebb 35 napon át meg lehet haladni. Az olasz hatóságok által közölt vonatkozó adatok 
azt mutatják, hogy az elmúlt években több mint 35 napon át meghaladták a határértéket. E 
tekintetben az engedélyező határozat előírja, hogy az égetőmű környezeti levegőben mérhető 
PM10-koncentrációhoz való hozzájárulása nem haladhatja meg a 0,021 µg/m3 értéket, ami 
ismét csak elhanyagolhatónak tekinthető (a napi határérték 0,042%-a). A nagy égetőművek 
esetében az elérhető legjobb technikákra vonatkozó, fent említett referenciadokumentummal 
összhangban a porra vonatkozó kibocsátási határérték, amelyet az égetőmű engedélyező 
határozata megállapít – < 1 mg/Nm3 – a legalacsonyabb észlelhető szint, amely megszabható. 

Következtetés

Nincs bizonyíték az uniós környezetvédelmi jog megsértésére a PM10-re vonatkozó napi 
határérték betartásának elmulasztásán kívül, amivel már foglalkoznak.

                                               
1 A 96/61/EK tanácsi irányelvet hatályon kívül helyezték, és a környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 2008. január 15-i 2008/1/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv (kodifikált változat) lépett a helyébe 
2 http://eippcb.jrc.es/reference/BREF/lcp_bref_0706.pdf


