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Относно: Петиция 0483/2007, внесена от Roberto Giurastante, с италианско
гражданство, от името на организацията „Приятели на Земята“ 
('Friends of the Earth'), относно нарушения на общностното 
законодателство в  областта на околната среда при процедурата за 
оценка на въздействието върху околната среда и относно опасни 
промишлени предприятия (Директива Seveso)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изказва недоволство във връзка с плановете за изграждане на 
два завода за регазифициране в Триесткия залив, единият от които ще бъде в 
промишлената зона на сушата, а другият – на плаваща платформа; като и двата проекта 
са опасни поради риска за здравето и безопасността на населението и поради щетите за 
околната среда. Той изразява възмущение, по-специално, във връзка с недостатъците в 
процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, която се извършва без 
подходяща осведоменост на населението, във връзка с липсата на предварителна 
стратегическа оценка на газопроводите, от нарушаването на правилата за безопасност 
на промишлените предприятия и на такива, представляващи сериозен риск от аварии 
(Директива Seveso), замърсяването на моретата и океаните, включително 
трансграничното замърсяване, подценяването на геологичния риск и риска от 
терористични нападения и намесата в международния морски трафик. Твърди се, че 
Словения, която участва в проектите, е извършила правилно процедурата по оценка на 
въздействието върху околната среда и нейното министерство на околната среда е 
излязло с отрицателно становище.

Adlib Express Watermark



PE404.437v01-00 2/3 CM\713884BG.doc

BG

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 септември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 7 март 2008 г.

Вносителят на петицията се позовава на строителни проекти за два завода за 
регазифициране на втечнен природен газ, за които има предложение да бъдат
построени в Триесткия залив, близо до словенската граница. Той твърди, че 
италианските органи са нарушили редица европейски директиви, а именно Директива 
85/337/ЕИО1 във вида, в който е изменена (Директива за оценка на въздействието върху 
околната среда), Директива 2001/42/ЕО2 (Директива за стратегическа оценка на 
околната среда) и изменената Директива 96/82/EО3 (Директива Seveso). 

По-конкретно, вносителят на петицията се позовава на липсата на енергиен план и 
оценката му в рамките на Директивата за стратегическа оценка на околната среда и
изразява недоволство от неправилно проведените в рамките на Директивата за оценка 
на въздействието върху околната среда трансгранични консултации. Накрая, в 
приложенията към петицията вносителят предоставя различни документи, свързани с 
прилагането на Директивата Seveso в провинция Триест. 

Също така вносителят директно е изпратил петицията до Комисията. На 12 септември 
2007 г. до вносителя е изпратен отговор, в който се описва най-общо преценката на 
Комисията по повдигнатите от него въпроси. 

По отношение на двата строителни проекта за заводи за регазифициране на втечнен 
природен газ, Комисията вече е изискала информация за прилагането на разпоредбите 
за трансгранични консултации от Директивата за оценка на въздействието върху 
околната среда към тези проекти от страна на италианските органи. Те са потвърдили, 
че е поставено началото на трансграничните консултации със Словения в контекста на 
процедурите за оценка на въздействието върху околната среда. Също така 
италианските органи са представили на словенските органи документи във връзка с 
риска от злополуки, произтичащ от проектите, като част от процедурите за 
трансгранични консултации. Въз основа на наличната информация изглежда, че все 
още текат процедури за разрешение на проектите и че засега няма причина да се смята,
че съответните разпоредби на общностното законодателство не са били правилно 
приложени. Що се отнася до Директива 2001/42/EО, тя трябва да се прилага към 
определени планове и програми, включително и енергийни планове, преди те да бъдат 
приети. Независимо от това, Директивата за стратегическа оценка на околната среда не 
съдържа задължение за държавите-членки да съставят такива планове. Следователно в 

                                               
1 Директива на Съвета от 27 юни 1985 година относно оценката на въздействието на някои публични и 
частни проекти върху околната среда (85/337/ЕИО), изменена с Директиви 97/11/EО и 2003/35/EО
2 Директива 2001/42/EO на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката 
на последиците на някои планове и програми върху околната среда
3 Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 година относно контрола на опасностите от големи 
аварии, които включват опасни вещества, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 и Директива 
2003/105/ЕО
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този аспект не е открито нарушение на общностното законодателство. 

Въпреки това, приложенията към петицията повдигат съмнения относно правилното 
прилагане в провинция Триест на разпоредбите на член 13, параграф 1 от Директивата 
Seveso, в който се изисква следното: „Държавите-членки гарантират, че 
информацията за мерките за безопасност и необходимото поведение в случай на 
авария се предоставя редовно и в най-подходящата форма, без да се налага да я 
изискват, на всички хора и всички служби, обслужващи обществеността (като 
училища и болници), които могат да бъдат повлияни от големи аварии, произтичащи 
от предприятие, обхванато от член 9.“

От италианските органи са поискани разяснения относно прилагането на 
горепосочените разпоредби на Директивата Seveso в контекста на обща среща, 
проведена в Рим на 28 януари 2008 г.. Италианските органи са обещали да изпратят 
отговор до Комисията в срок от един месец след срещата. 

Комисията ще информира комисията по петиции за резултата от оценката на 
информацията, която все още се очаква от италианските органи.
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