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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0905/2011 ingediend door Michele Bertucco (Italiaanse 
nationaliteit), namens Lega Ambiente, gesteund door zes 
medeondertekenaars, over de bouw van een elektriciteitscentrale in Cessalto 
(provincie Treviso, Italië)

1. Samenvatting van verzoekschrift

Bij besluit van de regering van de regio Veneto van 23 maart 2010 is toestemming verleend 
voor de bouw van een op aardgas werkende elektriciteitscentrale met een vermogen van 
132 MW in de gemeente Cessalto (provincie Treviso).

Indieners verzoeken na te gaan of hiermee geen inbreuk wordt gepleegd op de communautaire 
richtlijnen inzake milieueffectbeoordelingen en luchtverontreiniging.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 december 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012.

Indiener tekent, namens de Association Lega Ambiente, bezwaar aan tegen de vergunning 
(Besluit nr. 1209) die op 23 maart 2010 door de regionale raad van Veneto is verleend aan het 
bedrijf Sorgenia S.p.A voor de bouw van een op aardgas werkende elektriciteitscentrale met 
een totaal nominaal thermisch vermogen van 132 megawatt (MWth) die een elektrische 
output produceert van 41-49,9 megawatt (MWe) (hierna de "verbrandingsinstallatie") in het 
industriegebied Cessalto (provincie Treviso). Indiener is van mening dat deze vergunning niet 
had mogen worden verleend op grond van de volgende EU-wetgeving:
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- Er zou inbreuk zijn gepleegd op Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 
betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, 
zoals gewijzigd (hierna "Richtlijn 85/337/EEG")1 omdat er geen grondige 
milieueffectbeoordeling (hierna "MEB") zou zijn uitgevoerd voorafgaand aan de afgifte 
van de vergunning");

- De op aardgas werkende elektriciteitscentrale zou leiden tot een aanzienlijke toename van 
de luchtverontreiniging in een gebied dat reeds te lijden heeft van luchtverontreiniging 
(bv. vervuiling door PM10), wat in strijd is met Richtlijn 2008/50/EG2 van het Europees
Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht 
voor Europa (hierna "Richtlijn 2008/50/EG").

In het licht van de door indiener verstrekte informatie en na contact met de Italiaanse 
autoriteiten is de Europese Commissie van mening dat uit niets blijkt dat de in maart 2010 
verleende vergunning voor de bouw van een op aardgas werkende elektriciteitscentrale in 
Cessalto heeft geleid tot een inbreuk op de toepasbare EU-wetgeving.

Op grond van artikel 2, lid 1 van Richtlijn 85/337/EEG moeten projecten die een aanzienlijk 
milieueffect kunnen hebben, met name gezien hun aard, omvang of ligging, worden 
onderworpen aan een beoordeling van die effecten voordat een vergunning voor de 
ontwikkeling kan worden verleend.

Deze projecten die binnen de werkingssfeer van de MEB vallen, zijn opgenomen in een lijst 
in Bijlage I en II van Richtlijn 85/337/EEG. Overeenkomstig artikel 4, lid 1 moeten de in 
Bijlage I genoemde projecten worden onderworpen aan een MEB-procedure voordat een 
vergunning wordt verleend. Wat betreft de projecten waarnaar wordt verwezen in Bijlage II, 
wordt in artikel 4, lid 2 en 3 gesteld dat het aan de lidstaten zelf is om, ofwel per geval, ofwel 
tegen de achtergrond van de criteria of drempelwaarden die zijn neergelegd in de nationale 
wetgeving (en rekening houdend met de criteria in Bijlage III van Richtlijn 85/337/EEG), te 
bepalen of deze projecten moeten worden onderworpen aan een voorafgaande MEB-
procedure. Verbrandingsinstallaties vallen onder Bijlage I (punt 2, letter a) wanneer zij een 
warmtevermogen hebben van ten minste 300 MW. Alle overige verbrandingsinstallaties 
vallen onder Bijlage II (punt 3, letter a), waarin geen specifieke drempelwaarden voor de 
productie wordt gesteld.

Uit de informatie in het verzoekschrift blijkt dat het betwiste project voor de 
verbrandingsinstallatie een productiecapaciteit heeft van 41 tot 49,9 MW. Dientengevolge valt 
de installatie niet onder Bijlage I van Richtlijn 85/337/EEG, maar onder Bijlage II. In dat 
opzicht moet worden opgemerkt dat de Italiaanse wetgeving tot omzetting van Richtlijn 
85/337/EEG stelt dat verbrandingsinstallaties aan een MEB moeten worden onderworpen 
wanneer zij een nominaal thermisch vermogen hebben van ten minste 50 MW.
Verbrandingsinstallaties die deze drempelwaarde niet halen, worden, overeenkomstig de 
nationale wetgeving, onderworpen aan een screeningprocedure aan de hand waarvan moet 

                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG is ingetrokken bij en vervangen door Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 
projecten (codificatie).
2 PB L 152 van 11.6.2008, blz. 1-44.
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worden vastgesteld of mogelijke aanzienlijke effecten op het milieu worden veroorzaakt door 
het voorgestelde project en of er derhalve een MEB moet worden uitgevoerd.

De Commissie is er voor de volledigheid op gewezen dat de regio Veneto het voorgestelde 
project voor de verbrandingsinstallatie heeft gescreend overeenkomstig artikel 4, lid 2 van 
Richtlijn 85/337/EEG. Zoals aangegeven in decreet nr. 7 van 10 april 2009 van de (regionale) 
directie van de beoordeling van projecten en investeringen,1 is uit de screening gebleken dat 
het niet nodig was een MEB-procedure te starten, daar er geen waarschijnlijk aanzienlijke 
effecten op het milieu zijn vastgesteld. Deze conclusie is op 2 juni 2009 gepubliceerd in het 
publicatieblad van de regio2.

De Commissie is in dit kader op de hoogte gebracht van het feit dat een rechtszaak is 
aangespannen tegen het besluit van 23 maart 2010 van de regionale raad van Veneto om een 
vergunning te verlenen aan de uitvoerder van deze verbrandingsinstallatie en tegen het 
bovengenoemde decreet nr. 7 van 10 april 2009. De administratieve rechtbank van Veneto 
heeft op 16 februari 20113 bepaald dat noch het besluit, noch het decreet nietig zou worden 
verklaard. In dit verband wordt eraan herinnerd dat nationale rechters in de EU-lidstaten, 
inclusief administratieve rechters, verplicht zijn de nationale wetgeving te interpreteren in het 
licht van de EU-wetgeving en te garanderen dat de EU-wetgeving altijd wordt nageleefd 
indien deze van toepassing is. De Commissie is van mening dat ze niet moet optreden als 
plaatsvervanger voor de nationale rechter die als taak heeft te garanderen dat de EU-
wetgeving correct wordt toegepast. Het Europees Parlement deelt dit standpunt, zoals het te 
kennen heeft gegeven in zijn resolutie van 6 juli 2010 over de beraadslagingen van de 
Commissie verzoekschriften tijdens het jaar 2009 (2009/2139(INI)), waarbij in punt (K) 
wordt gesteld dat:

"K. overwegende dat, zoals de Europese ombudsman het heeft erkend in het besluit van 
december 2009 tot afsluiting van het onderzoek in verband met klacht 822/2009/BU 
tegen de Commissie, de burgers er in het bijzonder bewust van moeten worden 
gemaakt dat de nationale gerechtelijke procedures een onderdeel zijn van het proces 
van tenuitvoerlegging van de Europese wetgeving in de lidstaten, en dat de Commissie 
verzoekschriften geen kwesties kan behandelen die onder nationale gerechtelijke 
procedures vallen en het resultaat van dergelijke procedures niet kan herzien"

Concluderend kan het volgende worden gesteld:
- het verzoekschrift bevat geen informatie waaruit kan worden opgemaakt dat de conclusies 
van de screening onjuist waren en dat er een MEB-procedure had moeten worden uitgevoerd;
- uit administratieve gerechtelijke procedures is naar voren gekomen dat het 
vergunningsbesluit van 23 maart 2010 en decreet nr. 7 van 10 april 2009 niet nietig zouden 
worden verklaard.

Rekening houdend met het stikstofdioxidegehalte (NO2) en het koolstofmonoxidegehalte 
(CO) in de lucht, waarden die bevestigd zijn door geactualiseerde gegevens van de Italiaanse 
autoriteiten, geeft het vergunningsbesluit van 23 maart 2010 (onderdeel 5) aan dat de 

                                               
1 Decreto del Dirigente della Direzione Valutazione Progetti e Investimenti nr. 7 van 10 april 2009.
2 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto – Bijvoegsel bij nr. 45 van 2 juni 2009.
3 Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, N. 00265/2011 REG. PROV. COLL. / N. 01462/2010 
REG. RIC.
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toepasbare EU-grenswaarden in Bijlage XI van Richtlijn 2008/50/EG zijn nageleefd in het 
gebied Cessalto en nog steeds zullen worden nageleefd wanneer de verbrandingsinstallatie in 
gebruik is genomen.

Wat betreft de hoeveelheid PM10 en stikstofoxiden (NOx) in de lucht, waarvoor sommige van 
de toepasbare EU-grenswaarden niet worden nageleefd in het gebied Cessalto, kan het 
volgende worden opgemaakt uit het bovengenoemde besluit van 23 maart 2010 (onderdeel 5).

Het kritieke NOx-niveau voor de bescherming van de vegetatie in Bijlage XIII van Richtlijn 
2008/50/EG is gemiddeld 30 µg/m3 over een kalenderjaar. Uit het vergunningsbesluit van 23 
maart 2010 blijkt dat de bijdrage van de verbrandingsinstallatie aan de NOx-concentratie in de 
lucht in het gebied Cessalto zal uitkomen op 0,046 µg/m3, wat verwaarloosbaar is (0,15% van 
het kritieke niveau). In dat opzicht zij opgemerkt dat de emissiegrenswaarde voor NOx die bij 
de bron door het vergunningsbesluit wordt opgelegd aan de verbrandingsinstallatie 50 
mg/Nm3 is, wat overeenkomt met de conclusies van het referentiedocument inzake de best 
beschikbare technieken voor grote verbrandingsinstallaties (juli 2006)1 dat door de 
Commissie is opgesteld en aangenomen in Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 
1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging2.

Wat betreft PM10 is de grenswaarde voor de gemiddelde jaarlijkse concentratie in de lucht, 
zoals uiteen gezet in Bijlage XI (B) van Richtlijn 2008/50/EG, 40 µg/m3. Deze grenswaarde 
wordt in het gebied Cessalto nageleefd sinds 2006. In dit opzicht laat het vergunningsbesluit 
zien dat de bijdrage van de verbrandingsinstallatie aan de gemiddelde jaarlijkse PM10-
concentratie niet hoger uit zal komen dan 0,005 µg/m3, wat verwaarloosbaar is (0,0125 % van 
de grenswaarde) en niet zal leiden tot niet-naleving van deze grenswaarde.

De grenswaarde voor de dagelijkse gemiddelde concentratie in de lucht van PM10, zoals 
uiteen gezet in Bijlage XI (B) van Richtlijn 2008/50/EG is 50 µg/m3, hoewel dit maximaal 35 
keer per jaar mag worden overschreden. Uit de van de Italiaanse autoriteiten verkregen 
relevante gegevens is gebleken dat de grenswaarde de afgelopen jaren vaker dan 35 dagen per 
jaar is overschreden. In dat opzicht stelt het vergunningsbesluit dat de bijdrage van de 
verbrandingsinstallatie aan de concentratie van PM10 in de lucht niet meer dan 0,021 µg/m3

zal zijn, wat wederom verwaarloosbaar is (0,042 % van de dagelijkse grenswaarde).
Overeenkomstig het hierboven genoemde referentiedocument inzake de best beschikbare 
technieken voor grote verbrandingsinstallaties, is de emissiegrenswaarde voor stof die door de 
vergunning aan de verbrandingsinstallatie is opgelegd - < 1 mg/Nm3 – het laagst 
waarneembare niveau dat kan worden gesteld.

Conclusie

Er is geen bewijs van een inbreuk op de EU-milieuwetgeving, los van de niet-naleving van de 
dagelijkse grenswaarde voor PM10, waarop reeds is ingegaan.

                                               
1 http://eippcb.jrc.es/reference/BREF/lcp_bref_0706.pdf.
2 Richtlijn 96/61/EG van de Raad is ingetrokken bij en vervangen door Richtlijn 2008/1/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging 
(gecodificeerde versie).


