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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0905/2011, którą złożył Michele Bertucco (Włochy) w imieniu Lega 
Ambiente, z 6 podpisami, w sprawie budowy elektrowni modulacyjnej w 
miejscowości Cessalto (Treviso, Włochy)

1. Streszczenie petycji

Na mocy decyzji wydanej przez władze Wenecji Euganejskiej w dniu 23 marca 2010 r. 
udzielono zezwolenia na budowę zasilanej gazem naturalnym elektrowni modulacyjnej 
o mocy 132 MW w gminie Cessalto, w prowincji Treviso.

Składający petycję pragnie upewnić się, że przedmiotowe przedsięwzięcie jest zgodne 
z europejskimi dyrektywami w sprawie ocen oddziaływania na środowisko i zanieczyszczenia 
atmosfery.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Składający petycję wyraża sprzeciw, w imieniu stowarzyszenia Lega Ambiente, wobec 
zezwolenia (decyzja nr 1209) wydanego dnia 23 marca 2010 r. przez radę regionalną Wenecji 
Euganejskiej na rzecz spółki Sorgenia S.p.A. na budowę zasilanej gazem ziemnym elektrowni 
o całkowitej nominalnej mocy cieplnej 132 megawatów (MWth), wytwarzającej moc 
elektryczną o wartości 41-49,9 megawatów (MWe) (w dalszej części zwanej „obiektem 
energetycznego spalania”) na terenie przemysłowym Cessalto (prowincja Treviso). 
Składający petycję twierdzi, że przedmiotowe zezwolenie nie powinno było zostać wydane z 
uwagi na niżej wymienione kwestie związane z prawem Unii Europejskiej.
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- Doszło do naruszenia zmienionej dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. 
w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne 
i prywatne na środowisko naturalne (w dalszej części zwanej „dyrektywą 
85/337/EWG”)1,gdyż wydanie zezwolenia nie zostało poprzedzone odpowiednią oceną 
oddziaływania na środowisko (w dalszej części zwaną „OOŚ”);

- Zasilana gazem ziemnym elektrownia w istotny sposób przyczyni się do dodatkowego 
zanieczyszczenia powietrza na obszarze, który jest już dotknięty zanieczyszczeniem 
powietrza (np. zanieczyszczeniem PM10), co stanowi naruszenie dyrektywy 
2008/50/WE2Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości 
powietrza i czystszego powietrza dla Europy (w dalszej części zwanej „dyrektywą 
2008/50/WE”).

W świetle informacji dostarczonych przez składającego petycję i po skontaktowaniu się z 
włoskimi władzami Komisja Europejska jest zdania, że nic nie wskazuje na to, iż zezwolenie 
z marca 2010 r. na budowę zasilanej gazem ziemnym elektrowni w Cessalto spowodowało 
naruszenie mającego zastosowanie prawa UE. 

Na mocy art. 2 ust. 1 dyrektywy 85/337/EWG przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać 
na środowisko naturalne między innymi z powodu ich charakteru, rozmiarów lub lokalizacji 
podlegają ocenie w odniesieniu do ich skutków przed udzieleniem zezwolenia. 

Rodzaje przedsięwzięć, które podlegają OOŚ, są wymienione w załączniku I i II do 
dyrektywy 85/337/EWG. Zgodnie z art. 4 ust. 1 przedsięwzięcia wymienione w załączniku I 
podlegają procedurze OOŚ przed wydaniem zezwolenia. W odniesieniu do przedsięwzięć 
wymienionych w załączniku II art. 4 ust. 2 stanowi, iż państwa członkowskie samodzielnie 
decydują, czy przedsięwzięcia mają podlegać uprzedniej procedurze OOŚ w oparciu o analizę 
każdego indywidualnego przypadku lub w świetle kryteriów lub progów określonych w 
przepisach krajowych (uwzględniając również kryteria zawarte w załączniku III do 
dyrektywy 85/337/EWG). Natomiast instalacje do spalania wchodzą w zakres załącznika I 
(punkt 2 lit. a)), gdy ich moc cieplna wynosi co najmniej 300 MW. Wszystkie inne instalacje 
do spalania są objęte załącznikiem II (punkt 3 lit. a)), który nie przewiduje żadnych 
szczegółowych progów produkcyjnych. 

Z informacji zawartych w petycji wynika, że moc produkcyjna projektu obiektu 
energetycznego spalania wynosi 41 do maksymalnie 49,9 MW. W związku z powyższym nie 
wchodzi on w zakres załącznika I do dyrektywy 85/337/EWG, ale w zakres załącznika II. W 
tym zakresie należy zauważyć, że włoskie przepisy transponujące dyrektywę 85/337/EWG 
stanowią, iż obiekty energetycznego spalania muszą podlegać OOŚ, w przypadku gdy ich 
całkowita nominalna moc cieplna wynosi co najmniej 50 MW. Zgodnie z prawem krajowym 
obiekty energetycznego spalania, które nie osiągają tego progu produkcyjnego, podlegają 
procedurze przeglądu w celu określenia, czy proponowane przedsięwzięcie może znacząco 
                                               
1Dyrektywa 85/337/EWG została uchylona i zastąpiona dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity). 
2Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1-44.
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oddziaływać na środowisko i czy w rezultacie konieczne jest przeprowadzenie OOŚ.

Warto wspomnieć, że Komisja została poinformowana przez władze Wenecji Euganejskiej, iż 
przegląd proponowanego projektu obiektu energetycznego spalania został przeprowadzony 
zgodnie z art. 4 ust. 2 dyrektywy 85/337/EWG. Jak wskazano w dekrecie nr 7 z dnia 10 
kwietnia 2009 r. (regionalnej) dyrekcji ds. oceny przedsięwzięć i inwestycji1,na podstawie 
wyników przeglądu podjęto decyzję, iż nie ma potrzeby przeprowadzania procedury OOŚ, 
ponieważ nie zidentyfikowano prawdopodobieństwa znaczącego oddziaływania na 
środowisko. Wniosek z przeglądu został opublikowany w dzienniku urzędowym Wenecji 
Euganejskiej dnia 2 czerwca 2009 r.2.

W tym kontekście Komisja została poinformowana o wszczęciu postępowania sądowego w 
celu unieważnienia decyzji rady regionalnej Wenecji Euganejskiej z dnia 23 marca 2010 r. w 
sprawie udzielenia zezwolenia operatorowi przedmiotowego obiektu energetycznego spalania 
oraz wyżej wymienionego dekretu nr 7 z dnia 10 kwietnia 2009 r. Sąd administracyjny 
Wenecji Euganejskiej orzekł dnia 16 lutego 2011 r.3, żeani decyzja, ani dekret nie podlegają 
unieważnieniu. W tym kontekście przypomina się, że sędziowie krajowi w państwach 
członkowskich UE, w tym sędziowie administracyjni, mają obowiązek interpretowania prawa 
krajowego w świetle prawa unijnego w celu zagwarantowania, że to ostatnie będzie 
przestrzegane tam, gdzie ma ono zastosowanie. Komisja jest zdania, że nie powinna dążyć do 
zastąpienia sędziego krajowego, który musi zagwarantować prawidłowe stosowania prawa 
UE. W tym zakresie Komisja zauważa, że podejście to wspiera również Parlament 
Europejski, co wyraził w swojej rezolucji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie obrad Komisji 
Petycji w roku 2009 (2009/2139(INI)), której punkt (K) stanowi: 

„mając na uwadze, że obywatele powinni mieć świadomość, że zgodnie z uznaną przez 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich decyzją z grudnia 2009 r. zamykającą 
postępowanie w sprawie skargi 822/2009/BU wniesionej przeciwko Komisji 
Europejskiej postępowania toczące się przed sądami krajowymi stanowią część 
procesu wdrażania europejskiego prawodawstwa w państwach członkowskich oraz że 
Komisja Petycji nie może zajmować się sprawami podlegającymi sądom krajowym ani 
dokonywać przeglądu wyników takich postępowań”.

Podsumowując:
- petycja nie zawiera informacji, które świadczyłyby o tym, że wnioski z przeglądu są błędne i 
że konieczne jest przeprowadzenie procedury OOŚ;
- postępowanie przed sądem administracyjnym zakończyło się wydaniem orzeczenia 
podtrzymującego w mocy zezwolenie z dnia 23 marca 2010 r. i dekret nr 7 z dnia 10 kwietnia 
2009 r. 

W odniesieniu do poziomów dwutlenku azotu (NO2) i tlenku węgla (CO) w otaczającym 
powietrzu, zgodnie z uaktualnionymi danymi przekazanymi przez włoskie władze decyzja 

                                               
1Decreto del Dirigente della Direzione Valutazione Progetti e Investimenti n. 7 del 10-04-
2009.
2Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto – Supplemento al n.45 del 2 giugno 2009.
3Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, N. 00265/2011 REG. PROV. COLL. / N. 
01462/2010 REG. RIC. 
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dotycząca zezwolenia z dnia 23 marca 2010 r. (część 5) zawiera wzmiankę na temat 
zgodności z obowiązującymi unijnymi wartościami dopuszczalnymi, które są określone w 
załączniku XI do dyrektywy 2008/50/WE, w odniesieniu do obszaru Cessalto oraz na temat 
tego, że w chwili uruchomienia obiektu energetycznego spalania wartości te nadal będą 
przestrzegane.

Jeśli chodzi o poziomy PM10 i tlenków azotu (NOx) w otaczającym powietrzu, w odniesieniu 
do których niektóre unijne wartości dopuszczalne są przekroczone w obszarze Cessalto, z 
wyżej wymienionej decyzji z dnia 23 marca 2010 r. (część 5) można wyciągnąć następujące 
wnioski.

Poziom krytyczny NOx dla ochrony roślinności zgodnie z załącznikiem XIII do dyrektywy 
2008/50/WE wynosi 30 µg/m3 i jest to średnia wartość dla roku kalendarzowego. Z decyzji 
dotyczącej zezwolenia z dnia 23 marca 2010 r. wynika, że obiekt energetycznego spalania 
przyczyni się do wzrostu stężenia NOx w otaczającym powietrzu w obszarze Cessalto na 
poziomie 0,046 µg/m3, co można uznać za wpływ nieistotny (0,15% poziomu krytycznego). 
W tym kontekście należy zauważyć, że wartość dopuszczalna emisji dla NOx nałożona u 
źródła na obiekt energetycznego spalania na mocy decyzji dotyczącej zezwolenia wynosi 50 
mg/Nm3 i jest zgodna z dokumentem referencyjnym na temat najlepszych dostępnych technik 
dla dużych obiektów energetycznego spalania (lipiec 2006 r.)1,sporządzonym i przyjętym 
przez Komisję na podstawie dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. 
dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli2.

Jeśli chodzi o PM10, wartość dopuszczalna średniego rocznego poziomu stężenia w 
otaczającym powietrzu wynosi, zgodnie z załącznikiem XI (B) do dyrektywy 2008/50/WE, 
40 µg/m3. Ta wartość dopuszczalna jest przestrzegana na terenie Cessalto od 2006 r. W tym 
zakresie w decyzji dotyczącej zezwolenia zawarta jest wzmianka, iż obiekt energetycznego 
spalania przyczyni się do wzrostu średniego rocznego poziomu stężenia PM10 o nie więcej niż 
0,005 µg/m3, co można uznać za wpływ nieistotny (0,0125% wartości dopuszczalnej) i nie 
spowoduje niezgodności z przedmiotową wartością dopuszczalną. 

Wartość dopuszczalna dziennego średniego poziomu stężenia PM10 w otaczającym powietrzu, 
zgodnie z załącznikiem XI (B) do dyrektywy 2008/50/WE, wynosi 50 µg/m3, aczkolwiek 
może zostać przekroczona maksymalnie 35 dni w roku. Stosowne dane przedstawione przez 
włoskie władze wskazują, iż wartość dopuszczalna była w ubiegłych latach przekraczana 
więcej niż 35 razy. W tym zakresie decyzja dotycząca zezwolenia zawiera wzmiankę, iż 
obiekt energetycznego spalania przyczyni się do wzrostu poziomu stężenia PM10 w 
otaczającym powietrzu o nie więcej niż 0,021 µg/m3, co ponownie można uznać za wpływ 
nieistotny (0,042% dziennej wartości dopuszczalnej). Zgodnie z wyżej wymienionym
dokumentem referencyjnym na temat najlepszych dostępnych technik dla dużych obiektów 
energetycznego spalania wartość dopuszczalna emisji pyłów nałożona na mocy zezwolenia na 
obiekt energetycznego spalania – < 1 mg/Nm3 – jest najniższym wykrywalnym poziomem, 
jaki można określić. 
                                               
1http://eippcb.jrc.es/reference/BREF/lcp_bref_0706.pdf
2Dyrektywa Rady 96/61/WE została uchylona i zastąpiona dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącą zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (wersja skodyfikowana). 
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Wniosek

W odniesieniu do przedmiotowego przedsięwzięcia nie można stwierdzić jakiegokolwiek 
naruszenia prawa UE w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego poza niezgodnością z 
dzienną wartością dopuszczalną dla PM10, która to kwestia jest już rozwiązywana.


