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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0905/2011 adresată de Michele Bertucco, de cetățenie italiană, în 
numele „Lega Ambiente”, însoțită de 6 semnături, privind construirea instalației 
de modulație electrică în Cessalto (Treviso - Italia)

1. Rezumatul petiției

Prin Hotărârea Adunării Generale a Regiunii Veneto din 23 martie 2010, a fost autorizată 
construirea unei instalații de modulație electrică de 132 de megawați alimentată cu gaz natural 
din Cessalto, provincia Treviso.

Petiționarii solicită verificarea respectării directivelor europene privind evaluarea impactului 
ambiental și poluarea atmosferică.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 decembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Petiționarul obiectează, în numele asociației Lega Ambiente, cu privire la autorizația (Decizia 
nr. 1209) acordată la 23 martie 2010 de către Consiliul regional Veneto companiei Sorgenia 
S.p.A de a construi o centrală termică alimentată cu gaz natural cu o puterea termică de 132 
de megawați (MWth) producând o putere electrică de 41-49.9 megawați (MWe) (denumită în 
continuare „instalație de ardere”) în zona industrială Cessalto (provincia Treviso). Petiționarul 
susține că această autorizație ar fi trebuit acordată în temeiul următoarelor aspecte:

- Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice și private asupra mediului, astfel cum a fost modificată, 
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(denumită în continuare „Directiva 85/337/CEE”)1 ar fi fost încălcată, întrucât nu a fost 
realizată nicio evaluare privind impactul asupra mediului (denumită în continuare „EIM”) 
anterior acordării autorizației;

- Centrala termică alimentată cu gaz natural ar conduce la o poluare atmosferică 
suplimentară semnificativă într-o zonă afectată deja de poluare atmosferică (de exemplu, 
poluarea cu PM10) încălcând Directiva 2008/50/CE2 a Parlamentului European și a 
Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat 
pentru Europa (denumită în continuare „Directiva 2008/50/CE”).  

În contextul informațiilor furnizate de petiționar și în urma contactelor cu autoritățile italiene, 
Comisia Europeană este de părere că nimic nu demonstrează faptul că autorizația acordată în 
anul 2010 pentru construirea centralei termice alimentate cu gaz natural în Cessalto a condus 
la o încălcare a legislației UE aplicabile. 

În conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Directiva 85/337/CEE, înainte de acordarea 
autorizației, proiectele care ar putea avea efecte importante asupra mediului, printre altele prin 
natura, dimensiunea sau localizarea lor, trebuie supuse unei evaluări a efectelor lor asupra 
mediului. 

Aceste tipuri de proiecte care intră în domeniul de aplicare al EIM sunt enumerate în anexele I 
și II la Directiva 85/337/CEE. În conformitate cu articolul 4 alineatul (1), cele care sunt 
menționate în anexa I trebuie să facă obiectul unei proceduri EIM înainte de acordarea 
autorizației. În legătură cu cele menționate în anexa II, articolul 4 alineatele (2) și (3) prevede 
faptul că statele membre sunt cele care determină, fie de la caz la caz, fie în contextul 
criteriilor sau pragurilor stabilite în legislația națională (și având în vedere criteriile stabilite în 
anexa III la Directiva 85/337/CEE) dacă trebuie supuse anterior unei proceduri EIM. În ceea 
ce privește instalațiile de ardere, acestea sunt incluse în anexa I [punctul (2) litera (a)] în cazul 
în care au o putere termică de cel puțin 300 MW. Toate celelalte instalații de ardere sunt 
incluse în anexa II [punctul 3 litera (a)], care nu stabilește niciun prag specific de producție. 

Potrivit informațiilor cuprinse în petiție se pare că proiectul contestat privind instalația de 
ardere are o capacitate de producție de 41 până la 49.9 MW. În consecință, nu este acoperit de 
anexa I din Directiva 85/337/CEE, ci de anexa II. În acest sens, este de remarcat faptul că 
legislația italiană privind transpunerea Directivei 85/337/CEE prevede supunerea instalațiilor 
de ardere unei EIM ori de câte ori acestea au o putere termică nominală de cel puțin 50 MW. 
Instalațiile de ardere care nu ating acest prag de producție constituie obiectul unei proceduri 
de verificare, în conformitate cu legislația națională, cu scopul de a determina dacă proiectul 
propus poate cauza un impact semnificativ asupra mediului și dacă ar trebui realizată, prin 
urmare, o EIM.  

Pentru înregistrare, Comisia a fost informată că regiunea Veneto a proiectat proiectul propus 
privind instalația de ardere în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Directiva 

                                               
1 Directiva 85/337/CEE a fost abrogată în prezent și a fost înlocuită prin Directiva 2011/92/UE a parlamentului 
European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private 
asupra mediului (text codificat). 
2 JO L 152, 11.6.2008, pp. 1-44.
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85/337/CEE. După cum se specifică în Decretul nr. 7 din 10 aprilie 2009 al Direcției 
(Regionale) privind Evaluarea Proiectelor și a Investițiilor,1 exercițiul de verificare a 
determinat că nu era necesară realizarea unei proceduri EIM, întrucât nu a fost identificat 
niciun impact semnificativ asupra mediului. Această concluzie a fost publicată în Jurnalul 
Oficial al regiunii Veneto din 2 iunie 2009.2      

În acest context, Comisia a fost informată cu privire la faptul că procedurile legale au fost 
lansate împotriva Deciziei din 23 martie 2010 al Consiliului regional Veneto în vederea 
acordării unei autorizații operatorului acestei instalații de ardere și împotriva Decretului nr. 7 
din 10 aprilie 2009, menționat anterior. Tribunalul Administrativ al regiunii Veneto a hotărât 
la 16 februarie 20113 că nu vor fi anulate nici decizia, nici decretul.

În acest context, se reamintește faptul că judecătorii naționali din statele membre, inclusiv 
judecătorul administrativ, au obligația să interpreteze dreptul național din perspectiva 
dreptului UE și să se asigure de faptul că aceasta din urmă este pusă în aplicare ori de câte ori 
este aplicabilă. Comisia consideră că nu trebuie să încerce să înlocuiască judecătorii naționali 
care trebuie să garanteze punerea în aplicare corectă a dreptului UE. În acest sens, Comisia 
subliniază faptul că această abordare este susținută și de Parlamentul European, astfel cum se 
stipulează în Rezoluția Parlamentului European din 6 iulie 2010 privind deliberările Comisiei 
pentru petiții în cursul anului 2009 (2009/2139(INI)) care la litera (K) prevede după cum 
urmează: 

„întrucât cetățenii ar trebui, în special, să fie atenționați cu privire la faptul că – așa 
cum a recunoscut Ombudsmanul European în decizia din decembrie 2009 care a închis 
ancheta cu privire la reclamația 822/2009/BU contra Comisiei – procedurile judiciare 
naționale fac parte din procesul de punere în aplicare a legislației europene în statele 
membre, iar Comisia pentru petiții nu poate aborda chestiuni care fac obiectul 
procedurilor judiciare naționale sau revizui rezultatele acestor proceduri”

În concluzie:
- petiția nu include informații care ar demonstra că rezultatele exercițiului de verificare au fost 
eronate și că trebuie realizată o procedură EIM;
- procedurile administrative judiciare au demonstrat că Decizia de autorizare din 23 martie 
2010 și Decretul nr. 7 din 10 aprilie 2009 nu vor fi anulate. 

În legătură cu nivelurile de dioxid de azot (NO2) și de monoxid de carbon (CO) din atmosferă, 
astfel cum a fost confirmat de către datele actualizate, furnizate de autoritățile italiene, 
Decizia de autorizare din 23 martie 2010 (secțiunea 5) indică faptul că valorile-limită 
aplicabile în UE stabilite în anexa XI din Directiva 2008/50/CE sunt respectate în zona 
Cessalto și vor fi respectate în continuare, la intrarea în funcțiune a instalației de ardere.    

În legătură cu nivelurile de PM10 și de monoxid de azot (NOx) din atmosferă, pentru care 
unele valori-limită aplicabile în UE nu sunt respectate în zona Cessalto, se pot deduce 
următoarele din Decizia din 23 martie 2010 (secțiunea 5), menționată anterior.  

                                               
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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Nivelul critic de NOx pentru protecția vegetației, astfel cum a fost stabilit în anexa XIII la 
Directiva 2008/50/CE, este de 30 µg/m3 în medie pe parcursul anului calendaristic. Din 
Decizia de autorizare din 23 martie 2010 rezultă că aportul instalației de ardere la concentrația 
de NOx din atmosferă în zona Cessalto se va ridica la 0,046 µg/m3, valoare ce poate fi 
considerată neglijabilă (0,15 % din nivelul critic). În acest context, ar trebui remarcat faptul că 
valoarea-limită de emisie pentru NOx impusă la sursă pentru instalația de ardere prin decizia 
de autorizare este de 50 mg/Nm3, care este în conformitate cu concluziile Documentului de 
referință privind cele mai bune tehnici disponibile pentru instalațiile de ardere de dimensiuni 
mari (iulie 2006)1 elaborat și adoptat de către Comisie în temeiul Directivei 96/61/CE a 
Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea și controlul integrat al poluării.2  

În ceea ce privește PM10, valoarea-limită pentru concentrația anuală medie a acestuia în 
atmosferă, astfel cum a fost stabilit în anexa XI (B) la Directiva 2008/50/CE, este de 40 
µg/m3. Această valoare-limită a fost respectată în zona Cessalto din anul 2006. În acest sens, 
Decizia de autorizare indică faptul că aportul instalației de ardere la concentrația anuală medie 
de PM10 nu va depăși 0,005 µg/m3, valoare ce poate fi considerată neglijabilă (0,0125 % din 
valoarea-limită) și nu va conduce la nerespectarea acestei valori-limită. 

Valoarea-limită pentru concentrația zilnică medie de PM10 în atmosferă, astfel cum a fost 
stabilită în anexa XI (B) la Directiva 2008/50/CE, este de 50 µg/m3, deși poate fi depășită 
până la 35 de zile pe an. Datele relevante comunicate de autoritățile italiene au arătat că 
valoarea-limită a fost depășită în mai mult de 35 de zile în anii precedenți. În acest sens, 
Decizia de autorizare specifică faptul că aportul instalației de ardere la concentrația de PM10 
din atmosferă nu va depăși 0,021 µg/m3, valoare ce poate fi, din nou, considerată neglijabilă 
(0,042 % din valoarea-limită zilnică). În conformitate cu documentul de referință privind cele 
mai bune tehnici disponibile pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari, menționat 
anterior, valoarea-limită de emisie pentru pulberi impusă de autorizația pentru instalația de 
ardere - � 1 mg/Nm3 reprezintă nivelul minim detectabil ce ar putea fi stabilit.

Concluzii

Nu există nicio probă cu privire la încălcarea dreptului comunitar în afară de nerespectarea 
valorii-limită zilnice a PM10, care este deja în curs de examinare.

                                               
1 http://eippcb.jrc.es/reference/BREF/lcp_bref_0706.pdf
2 Directiva 96/61/CE a fost abrogată și înlocuită de Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea și controlul integrat al poluării (versiune codificată).


