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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

20.4.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0905/2011, ko Lega Ambiente vārdā iesniedza Itālijas 
valstspiederīgā Michele Bertucco un kam pievienoti 6 paraksti, par 
elektriskās modulācijas rūpnīcas celtniecību Cessalto (Trevizo, Itālija)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Ar Veneto Reģionālās pārvaldes 2010. gada 23. marta lēmumu tika atļauta 132 MW ar dabas 
gāzi darbināmas elektriskas modulācijas rūpnīcas celtniecība Cessalto pašvaldībā, Trevizo
provincē.

Lūgumraksta iesniedzēji vēlas pārliecināties, ka projekts atbilst Eiropas direktīvām par 
ietekmes uz vidi novērtējumu un atmosfēras piesārņojumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 8. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Lūgumraksta iesniedzēja asociācijas Lega Ambiente vārdā iebilst pret atļauju (Lēmums 
Nr. 1209), ko Veneto Reģionālā padome 2010. gada 23. martā piešķīra uzņēmumam Sorgenia 
S.p.A., celt ar dabas gāzi darbināmu elektrostaciju, kuras kopējā nominālā ievadītā 
siltumjauda ir 132 megavati (MWth) un kuras elektroenerģijas ražošanas jauda ir 41–
49,9 megavati (MWe) (turpmāk tekstā — „sadedzināšanas iekārta”), rūpnieciskajā teritorijā 
Cessalto (Treviso province). Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, ka šo atļauju nedrīkstēja 
piešķirt saskaņā ar šādu Eiropas Savienības tiesību aktu noteikumiem:
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- tiktu pārkāpta grozītā Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu 
sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (turpmāk tekstā —
„Direktīva 85/337/EEK”),1 jo pirms atļaujas piešķiršanas nav veikts pienācīgs ietekmes uz 
vidi novērtējums (turpmāk tekstā — „IVN”);

- ar dabas gāzi darbināma elektrostacija ievērojami palielinātu gaisa piesārņojumu teritorijā, 
kur gaiss jau ir piesārņots (piemēram, PM10 piesārņojums), un tas ir pretrunā Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīvai 2008/50/EK2 par gaisa kvalitāti 
un tīrāku gaisu Eiropai (turpmāk tekstā — „Direktīva 2008/50/EK”). 

Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju un sazinoties ar Itālijas varas 
iestādēm, Eiropas Komisija secina: nekas neliecina par to, ka, 2010. gada martā piešķirot 
atļauju celt ar dabas gāzi darbināmo elektrostaciju Cessalto pašvaldībā, tiktu pārkāptas 
piemērojamās ES tiesību normas. 

Saskaņā ar Direktīvas 85/337/EEK 2. panta 1. punktu pirms atļaujas izsniegšanas ietekmes uz 
vidi novērtējumu veic tiem projektiem, kuriem var būt būtiska ietekme uz vidi, inter alia, to 
veidu, izmēra vai atrašanās vietas dēļ. 

Projekti, uz kuriem attiecas IVN, ir minēti Direktīvas 85/337/EEK I un II pielikumā. Saskaņā 
ar 4. panta 1. punktu pirms atļaujas piešķiršanas ietekmes uz vidi novērtējumu veic tiem 
projektiem, kuri ir minēti I pielikumā. Saskaņā ar 4. panta 2. un 3. punktu dalībvalstis pašas 
katrā atsevišķā gadījumā vai, ņemot vērā valsts tiesību aktos noteiktos kritērijus vai 
robežvērtību (un ņemot vērā Direktīvas 85/337/EEK III pielikumā minētos kritērijus), nosaka, 
vai II pielikumā minētajiem projektiem pirms atļaujas piešķiršanas ir jāveic ietekmes uz vidi 
novērtējums. Uz sadedzināšanas iekārtām ar 300 megavatu vai lielāku siltuma jaudu attiecas 
I pielikums (2. punkta a) apakšpunkts). Uz visām pārējām sadedzināšanas iekārtām attiecas 
II pielikums (3. punkta a) apakšpunkts), kurā nav noteikta ražošanas robežvērtība. 

Saskaņā ar lūgumrakstā minēto informāciju attiecīgās sadedzināšanas iekārtas projekta 
ražošanas jauda ir no 41 līdz 49,9 MW. Tādējādi šī iekārta attiecas uz Direktīvas 85/337/EEK 
II pielikumu, nevis I pielikumu. Šajā saistībā Itālijas tiesību aktos, kas transponē 
Direktīvu 85/337/EEK, noteikts, ka ir jāveic IVN attiecībā uz sadedzināšanas iekārtām, ja 
saražotās siltumenerģijas daudzums ir vismaz 50 MW. Sadedzināšanas iekārtām, kuru 
ražošanas robežvērtība ir mazāka, saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir jāveic pārbaudes 
procedūra, kuras mērķis ir noteikt, vai ierosinātais projekts var būtiski ietekmēt vidi un vai 
tāpēc ir jāveic IVN.  

Šajā saistībā Komisija ir saņēmusi informāciju, ka Veneto reģionā pārbaudīja ierosināto 
sadedzināšanas iekārtas celtniecības projektu saskaņā ar Direktīvas 85/337/EEK 4. panta 
2. punktu. Saskaņā ar 2009. gada 10. aprīļa Dekrētu Nr. 7 par projektu un ieguldījumu 
novērtēšanas (reģionālajiem) norādījumiem3 pārbaudē tika konstatēts, ka IVN nav jāveic, jo 
                                               
1 Direktīvu 85/337/EEK aizstāj ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra 
Direktīvu 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu 
(kodificēta redakcija). 
2 OV L 152 11.6.2008., 1.–44. lpp.
3 2009. gada 10. aprīļa Decreto del Dirigente della Direzione Valutazione Progetti e 
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nav paredzēta būtiska ietekme uz vidi. Šo secinājumu 2009. gada 2. jūnijā publicēja Veneto
reģiona oficiālajā vēstnesī.1

Šajā kontekstā Komisiju informēja, ka saistībā ar Veneto Reģionālās padomes 2010. gada 
23. marta lēmumu atļaut šīs sadedzināšanas iekārtas operatoram sākt celtniecību un saistībā ar 
iepriekš minēto 2009. gada 10. aprīļa Dekrētu Nr. 7 tika sākta tiesvedība. Veneto 
administratīvā tiesa 2011. gada 16. februārī nolēma,2 ka nav jāatceļ ne lēmums, ne dekrēts. 
Šajā saistībā tiek atgādināts, ka ES dalībvalstu tiesnešiem, tostarp administratīvajiem 
tiesnešiem, ir pienākums interpretēt valsts tiesību aktus, ņemot vērā ES tiesību normas, un 
nodrošināt ES tiesību normu īstenošanu vienmēr, kad tas paredzēts. Komisija uzskata, ka tai 
nevajadzētu mēģināt aizstāt valsts tiesnesi, kam jānodrošina ES tiesību normu pareiza 
piemērošana. Šajā saistībā Komisija atzīmē, ka šo nostāju atbalsta arī Eiropas Parlaments, kā 
norādīts Eiropas Parlamenta 2010. gada 6. jūlija rezolūcijā par Lūgumrakstu komitejas 
darbību 2009. gadā (2009/2139(INI)), kuras K. punktā ir teikts: 

„tā kā saskaņā ar atzinumu, kas pausts Eiropas ombuda 2009. gada decembra 
lēmumā, ar ko izbeidz izmeklēšanu sūdzības lietā Nr. 822/2009/BU pret 
Komisiju, iedzīvotāji jo īpaši jāinformē par to, ka dalībvalstu tiesvedība ir daļa 
no Eiropas tiesību aktu īstenošanas dalībvalstīs un ka Lūgumrakstu komiteja 
nevar izskatīt jautājumus, kas ir piekritīgi dalībvalstu tiesvedībai, kā arī nevar 
pārskatīt šādas tiesvedības iznākumu.”

Secinājumi:
- lūgumrakstā nav minēta informācija, kas liecina par to, ka pārbaudes rezultāti ir kļūdaini un 
ka ir jāveic IVN;
- administratīvajā tiesas procesā tika nolemts, ka 2010. gada 23. marta lēmumu par 
celtniecības atļauju un 2009. gada 10. aprīļa Dekrētu Nr. 7 neanulēs. 

Ņemot vērā slāpekļa dioksīda (NO2) un oglekļa monoksīda (CO) līmeni apkārtējā gaisā, ko 
apstiprināja Itālijas varas iestāžu jaunākie dati, 2010. gada 23. marta atļaujas piešķiršanas 
lēmumā (5. sadaļa) ir norādīts, ka piemērojamās Direktīvas 2008/50/EK XI pielikumā minētās 
ES robežvērtības Cessalto pašvaldībā ir ievērotas, un tā būs arī tad, kad sadedzināšanas 
iekārta sāks strādāt. 

Saistībā ar PM10 un slāpekļa dioksīda (NOx) līmeni apkārtējā gaisā Cessalto teritorijā dažas 
piemērojamās ES robežvērtības nav ņemtas vērā, un saistībā ar minēto 2010. gada 23. marta 
lēmumu (5. sadaļa) var izdarīt šādus secinājumus: 

kalendārajā gadā kritiskais NOx līmenis veģetācijas aizsardzības jomā saskaņā ar 
Direktīvas 2008/50/EK XIII pielikumu ir vidēji 30 µg/m3. 2010. gada 23. martā pieņemtais 
atļaujas piešķiršanas lēmums paredz, ka sadedzināšanas iekārtas NOx emisijas apkārtējā gaisā 
Cessalto teritorijā būs līdz 0,046 µg/m3, kas ir uzskatāms par niecīgu daudzumu (0,15 % no 
kritiskā līmeņa). Šajā saistībā ir jāņem vērā tas, ka NOx emisiju robežvērtība sadedzināšanas 
                                                                                                                                                  
Investimenti Nr. 7.
1 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto — 2009. gada 2. jūnija pielikums Nr. 45.
2 Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Nr. 00265/2011 REG. PROV. COLL. / 
Nr. 01462/2010 REG. RIC. 
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iekārtai saskaņā ar atļaujas piešķiršanas lēmumu ir 50 mg/Nm3, kas atbilst Reference 
Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants (2006. gada jūlijs) 
secinājumiem,1 ko Komisija izstrādāja un pieņēma saskaņā ar Padomes 1996. gada 
24. septembra Direktīvu 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli.2

Saskaņā ar Direktīvas 2008/50/EK XI pielikuma B daļu vidējā robežvērtība PM10
koncentrācijai apkārtējā gaisā ir 40 µg/m3 gadā. Cessalto teritorijā šī robežvērtība tiek 
ievērota kopš 2006. gada. Šajā saistībā atļaujas piešķiršanas lēmums paredz, ka 
sadedzināšanas iekārtas radīto PM10 emisiju vidējā koncentrācija nepārsniegs 0,005 µg/m3

gadā, kas ir uzskatāms par niecīgu daudzumu (0,0125 % no robežvērtības), un tāpēc šī 
robežvērtība netiks pārsniegta. 

Saskaņā ar Direktīvas 2008/50/EK XI pielikuma B daļu robežvērtība vidējai PM10
koncentrācijai apkārtējā gaisā ir 50 µg/m3 dienā, bet šo robežvērtību var pārsniegt līdz 
35 dienām gadā. Saskaņā ar attiecīgajiem Itālijas varas iestāžu sniegtajiem datiem šī 
robežvērtība iepriekšējos gados tika pārsniegta vairāk nekā 35 dienas. Šajā saistībā saskaņā ar 
atļaujas piešķiršanas lēmumu sadedzināšanas iekārtas radītā PM10 emisiju koncentrācija 
apkārtējā gaisā būs ne vairāk kā 0,021 µg/m3, kas arī uzskatāms par niecīgu daudzumu 
(0,042 % no robežvērtības dienā). Saskaņā ar minēto Reference Document on Best Available 
Techniques for Large Combustion Plants sadedzināšanas iekārtas pieļaujamā putekļu emisiju 
robežvērtība ir < 1 mg/Nm3, un tas ir zemākais nosakāmais līmenis. 

Secinājums

Nav konstatēts ES vides tiesību normu pārkāpums, izņemot neatbilstību PM10 robežvērtībai 
dienā, bet šis jautājums jau tiek risināts.

                                               
1 http://eippcb.jrc.es/reference/BREF/lcp_bref_0706.pdf
2 Padomes Direktīva 96/61/EK ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 
15. janvāra Direktīvu 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli 
(Kodificēta versija). 


