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Peticijų komitetas

20.4.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0905/2011 dėl elektrinės statybų Cessalto komunoje (Trevizas, 
Italija), kurią pateikė Italijos pilietis Michele Bertucco asociacijos „Lega 
Ambiente“ vardu, su šešiais parašais

1. Peticijos santrauka

2010 m. kovo 23 d. Veneto regioninės tarybos sprendimu suteiktas leidimas Cessalto
komunoje, Trevizo provincijoje, statyti 132 MW galios gamtinėmis dujomis kūrenamą 
elektrinę.

Peticijos pateikėjai siekia užtikrinti, kad įgyvendinant šį projektą būtų laikomasi ES direktyvų 
dėl poveikio aplinkai vertinimo ir oro taršos nuostatų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gruodžio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Peticijos pateikėjas asociacijos „Lega Ambiente“ vardu nepritaria 2010 m. kovo 23 d. 
Veneto regioninės tarybos sprendimui Nr. 1209, kuriuo įmonei „Sorgenia S.p.A“ suteiktas 
leidimas Cessalto pramoninėje zonoje, Trevizo provincijoje, statyti 132 šilumos megavatų 
(MWth) bendros projektinės galios gamtinėmis dujomis kūrenamą elektrinę (toliau – kurą 
deginantis įrenginys), kurios gamybiniai pajėgumai būtų 41–49,9  elektros megavato (MWe). 
Peticijos pateikėjas tvirtina, kad dėl toliau išvardytų su Europos Sąjungos teisės aktais 
susijusių priežasčių šis leidimas neturėtų būti suteiktas.
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– Kadangi prieš suteikiant leidimą įgyvendinti šį projektą nebūtų atliekamas tinkamas jo 
poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV), būtų pažeistos 1985 m. birželio 27 d. 
Tarybos direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio 
aplinkai vertinimo su pakeitimais (toliau – Direktyva 85/337/EEB)1 nuostatos.

– Pradėjus eksploatuoti gamtinėmis dujomis kūrenamą elektrinę gerokai padidėtų vietovės, 
kurios oras ir taip užterštas (pvz., kietosiomis dalelėmis KD10), oro tarša ir būtų pažeistos 
2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/50/EB2 dėl 
aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje (toliau – Direktyva 2008/50/EB) 
nuostatos.

Europos Komisija, atsižvelgdama į peticijos pateikėjo suteiktą informaciją ir susisiekusi su 
Italijos valdžios institucijomis, laikosi nuomonės, kad nėra įrodymų, kuriais remiantis būtų 
galima teigti, jog 2010 m. kovo mėn. išdavus leidimą statyti gamtinėmis dujomis kūrenamą 
elektrinę Cessalto komunoje pažeisti taikytini ES teisės aktai.

Pagal Direktyvos 85/337/EEB 2 straipsnio 1 dalį prieš duodant sutikimą įgyvendinti 
projektus, galinčius daryti didelį poveikį aplinkai, inter alia, dėl savo pobūdžio, masto ar 
vietos, privalu atlikti jų poveikio vertinimą.

Projektų, kuriuos įgyvendinant atliekamas poveikio aplinkai vertinimas, rūšys išvardytos 
Direktyvos 85/337/EEB I ir II prieduose. Pagal 4 straipsnio 1 dalį, įgyvendinant I priede 
išvardytus projektus, prieš išduodant leidimą privalu atlikti PAV procedūrą. Kalbant apie į 
II priedą įtrauktus projektus, 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyta, kad valstybės narės, 
išnagrinėjusios kiekvieną atvejį arba vadovaudamosi nacionalinės teisės aktuose nustatytomis 
ribomis ar kriterijais (ir atsižvelgdamos į Direktyvos 85/337/EEB III priede apibrėžtus 
kriterijus), pačios nusprendžia, ar prieš įgyvendinant projektus reikia atlikti poveikio aplinkai 
vertinimo procedūrą. Dėl kurą deginančių įrenginių, jei jų šiluminis pajėgumas ne mažesnis 
kaip 300 MW, jie priskiriami I priedui (2a punktui). Visi kiti kurą deginantys įrenginiai 
priskiriami II priedui (3a punktui), kuriame nenustatytos jokios konkrečios energijos gamybos 
ribos.

Kaip matyti iš peticijoje pateiktos informacijos, kurą deginančio įrenginio, kurio statybai 
prieštaraujama, projekto energijos gamybos pajėgumai yra 41–49,9 MW. Todėl šis projektas 
priskiriamas ne Direktyvos 85/337/EEB I priedo, o jos II priedo taikymo sričiai. Šiuo požiūriu 
pažymėtina, kad Italijos teisės aktuose, kuriais į nacionalinę teisę perkeliamos Direktyvos
85/337/EEB nuostatos, numatyta, kad jei kurą deginančių įrenginių projektinė šiluminė galia 
yra ne mažesnė kaip 50 MW, privalu atlikti jų poveikio aplinkai vertinimą. Pagal nacionalinės 
teisės aktus statant kurą deginančius įrenginius, kurių gamybos pajėgumai neviršija šios ribos, 
taikoma tikrinimo procedūra, kuria siekiama nustatyti, ar siūlomas įgyvendinti projektas gali 
daryti didelį poveikį aplinkai ir ar vis dėlto reikėtų atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

Reikėtų pažymėti, kad Komisijai pranešta, jog pagal Direktyvos 85/337/EEB 4 straipsnio 
                                               
1 Direktyva 85/337/EEB panaikinta ir pakeista 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo (kodifikuota redakcija).
2 OL L 152, 2008 6 11, p. 1–44.
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2 dalį Veneto regione atlikta numatomo statyti kurą deginančio įrenginio projekto tikrinimo 
procedūra. Kaip nurodyta 2009 m. balandžio 10 d. Regioninės projektų ir investicijų 
vertinimo direkcijos potvarkyje Nr. 71, patikrinus šį projektą padaryta išvada, kad nereikia 
atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūros, nes nustatyta, kad šis projektas, tikėtina, 
neturės didelio poveikio aplinkai. Ši išvada paskelbta 2009 m. birželio 2 d. Veneto regiono 
oficialiajame leidinyje2.

Šiomis aplinkybėmis Komisijai buvo pranešta, kad dėl 2010 m. kovo 23 d. Veneto regioninės 
tarybos sprendimo, kuriuo veiklos vykdytojui suteikiamas leidimas statyti šį kurą deginantį 
įrenginį, ir dėl pirmiau minėto 2009 m. balandžio 10 d. potvarkio Nr. 7 buvo pradėtas teisinis 
procesas. 2011 m. vasario 16 d. Veneto administracinis teismas nustatė3, kad negalima 
panaikinti nei minėto sprendimo, nei potvarkio. Atsižvelgiant į tai, reikėtų priminti, kad ES 
valstybių narių nacionaliniai teisėjai, taip pat administracinių teismų teisėjai privalo aiškinti 
nacionalinę teisę atsižvelgdami į ES teisės aktus ir užtikrinti, kad pastaroji būtų įgyvendinama 
visada, kai ji taikytina. Komisija laikosi nuomonės, kad ji neturėtų priimti sprendimų vietoj 
nacionalinio teismo, kuris turi užtikrinti tinkamą ES teisės aktų įgyvendinimą. Atsižvelgdama 
į tai, Komisija pažymi, kad šiam požiūriui pritaria ir Europos Parlamentas, kaip nurodyta 
2010 m. liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl Peticijų komiteto svarstymų 
2009 metais (2009/2139(INI)), kurios K konstatuojamojoje dalyje teigiama, kad

„[...] vadovaujantis Europos ombudsmeno 2009 m. sprendimu dėl skundo 
822/2009/BU prieš Komisiją, piliečiai turėtų būti informuojami, kad nacionalinių 
teismų procesai yra Europos teisės aktų įgyvendinimo valstybėse narėse procedūros 
dalis, taigi Peticijų komitetas negali nagrinėti klausimų, kurie priklauso nacionalinių 
teismų kompetencijai, arba iš naujo nagrinėti šių teismų sprendimų“.

Todėl darytinos išvados, kad:
– šioje peticijoje nepateikta informacija, kuria remiantis būtų galima teigti, jog tikrinimo 
procedūros išvados neteisingos ir kad reikėjo taikyti poveikio aplinkai vertinimo procedūrą;
– išnagrinėjus administracinio teismo bylą nuspręsta, jog negalima panaikinti nei 2010 m. 
kovo 10 d. sprendimo suteikti leidimą, nei 2009 m. balandžio 10 d. potvarkio Nr. 7.

Dėl azoto dioksido (NO2) ir anglies monoksido (CO) lygio aplinkos ore iš Italijos valdžios 
institucijų pateiktų atnaujintų duomenų matyti, jog 2010 m. kovo 23 d. sprendimo suteikti 
leidimą 5 dalyje nurodyta, kad Cessalto vietovėje laikomasi Direktyvos 2008/50/EB XI priede 
nustatytų ES ribinių verčių, be to, jų bus ir toliau paisoma pradėjus eksploatuoti minėtą kurą 

                                               
1 2009 m. balandžio 4 d. Decreto del Dirigente della Direzione Valutazione Progetti e 
Investimenti Nr. 7.
2 2009 m. birželio 2 d. Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto Nr. 45 priedas.
3 Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Nr. 00265/2011 REG. PROV. COLL. ir
Nr. 01462/2010 REG. RIC.
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deginantį įrenginį.

Dėl KD10 ir azoto oksidų (NOx) lygio aplinkos ore (kai kurios iš šių medžiagų ribinės vertės 
Cessalto vietovėje viršija taikytinas ES ribines vertes), remiantis pirmiau minėto 2010 m. 
kovo 23 d. sprendimo 5 dalimi, galima daryti šias išvadas.

Kaip nustatyta Direktyvos 2008/50/EB XIII priede, augmenijos apsaugos požiūriu vidutinis 
kritinis NOx taršos lygis yra 30 µg/m3 per kalendorinius metus. Iš 2010 m. kovo 23 d. 
sprendimo suteikti leidimą matyti, kad pradėjus eksploatuoti šį kurą deginantį įrenginį NOx
koncentracija aplinkos ore Cessalto vietovėje padidėtų 0,046 µg/m3, t. y. įrenginio įtaka šių 
medžiagų koncentracijai aplinkos ore būtų nedidelė (0,15 proc. kritinio lygio). Atsižvelgiant į 
tai, reikėtų pažymėti, kad sprendime išduoti leidimą nustatyta NOx ribinė vertė, taikytina 
taršos šaltiniui pradėjus eksploatuoti šį kurą deginantį įrenginį, yra 50 mg/Nm3, o tai atitinka 
2006 m. birželio mėn. informacinio dokumento apie geriausius turimus gamybos būdus, 
skirtus dideliems kurą deginantiems įrenginiams1, kurį Komisija parengė ir patvirtino pagal 
1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyvą 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės2, išvadas.

Dėl KD10 šios medžiagos vidutinės metinės koncentracijos aplinkos ore ribinė vertė, kaip 
nustatyta Direktyvos 2008/50/EB XI priedo B dalyje, yra 40 µg/m3. Nuo 2006 m. Cessalto
vietovėje laikomasi šios ribinės vertės. Šiuo požiūriu sprendime suteikti leidimą nurodyta, kad 
pradėjus eksploatuoti šį kurą deginantį įrenginį vidutinė metinė KD10 koncentracija padidės ne 
daugiau kaip 0,005 µg/m3, t. y. įrenginio įtaka šių medžiagų koncentracijai bus nedidelė 
(0,0125 proc. ribinės vertės) ir minėta ribinė vertė nebus viršyta.

Direktyvos 2008/50/EB XI priedo B dalyje nustatyta, kad KD10 koncentracijos aplinkos ore 
dienos vidurkio ribinė vertė yra 50 µg/m3, tačiau ją galima viršyti iki 35 dienų per metus. Iš 
atitinkamų Italijos valdžios institucijų perduotų duomenų matyti, kad pastaraisiais metais ši 
ribinė vertė viršyta daugiau kaip 35 dienas. Šiuo požiūriu sprendime suteikti leidimą 
nurodyta, kad pradėjus eksploatuoti šį kurą deginantį įrenginį KD10 koncentracija aplinkos ore 
padidės ne daugiau kaip 0,021 µg/m3, taigi įrenginio įtaka šių medžiagų koncentracijai 
aplinkos ore taip pat būtų nedidelė (0,042 proc. dienos ribinės vertės). Kaip nurodyta pirmiau 
minėtame informaciniame dokumente apie geriausius turimus gamybos būdus, skirtus 
dideliems kurą deginantiems įrenginiams, leidime statyti šį kurą deginantį įrenginį nustatyta 
išmetamų dulkių ribinė vertė – mažiau kaip 1 mg/Nm3 – yra žemiausia aptinkama riba, kurią 
galima nustatyti.

Išvada

Nėra įrodymų, kuriais remiantis būtų galima teigti, kad pažeisti ES aplinkos apsaugos teisės 
aktai, išskyrus tai, kad nesilaikoma KD10 dienos ribinės vertės, o šis klausimas jau yra 
sprendžiamas.“

                                               
1 http://eippcb.jrc.es/reference/BREF/lcp_bref_0706.pdf.
2 Tarybos direktyva 96/61/EB panaikinta ir pakeista 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (kodifikuota 
redakcija).


