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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0483/2007 af Roberto Giurastante, italiensk statsborger, for 
organisationen "Friends of the Earth", om overtrædelser af EU's miljølovgivning 
om proceduren for vurderingen om virkningerne på miljøet og om farlige 
industrianlæg (Seveso-direktivet)

Andrageren klager over den planlagte opførelse af to fordampningsanlæg i Triestebugten, 
hvoraf det ene ligger på fastlandet i et industriområde og det andet på en flydende platform. 
De er begge farlige som følge af risikoen for indbyggernes helbred og sikkerhed samt på 
grund af miljøskader. Han beklager især de fejl, der er sket i proceduren for vurderingen af 
indvirkningen på miljøet, som blev udført uden ordentlig information af befolkningen, den 
manglende forudgående strategiske vurdering af gasrørledningerne, overtrædelsen af reglerne 
om sikkerhed på industrianlæg og om forebyggelse af væsentlige risici for uheld (Seveso), 
havforurening, herunder grænseoverskridende forurening, undervurdering af de geologiske 
risici og risikoen for terrorhandlinger samt indvirkningen på den internationale maritime 
trafik. Slovenien, som er involveret i projekterne, igangsatte på tilsyneladende korrekt vis 
proceduren for vurderingen af indvirkningerne på miljøet, og Sloveniens miljøministerium 
havde afgivet en negativ udtalelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. september 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3 . Kommissionens svar, modtaget den 7. marts 2008.

Andrageren henviser til projekterne om opførelsen af to LGN-fordampningsanlæg (flydende 
naturgas), som foreslås opført i Triestebugten tæt på den slovenske grænse. Han mener, at de 
italienske myndigheder ville overtræde en række EU-direktiver, nemlig det ændrede direktiv 
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85/337/EØF1 (VVM-direktivet), direktiv 2001/42/EF2 (SMV-direktivet) og det ændrede 
direktiv 96/82/EF3 (Seveso-direktivet). 

Andrageren henviser navnlig til, at der mangler en energiplan og en vurdering under SMV-
direktivet og klager over, at de grænseoverskridende høringer i henhold til VVM-direktivet 
ikke er blevet korrekt gennemført. Endelig fremlægger han som bilag til andragendet 
forskellige dokumenter om anvendelsen af Seveso-direktivet i Trieste-provinsen. 

Andrageren havde også sendt andragendet direkte til Kommissionen. Den 12. september 2007 
blev der sendt et svar til andrageren, hvori der blev redegjort for Kommissionens vurdering af 
de spørgsmål, som var blevet rejst. 

For så vidt angår de to projekter om opførelse af LGN-fordampningsanlæg, havde 
Kommissionen allerede anmodet de italienske myndigheder om at oplyse, hvorledes de 
grænseoverskridende høringsbestemmelser i henhold til VVM-direktivet var blevet anvendt 
for disse projekter. De italienske myndigheder har bekræftet, at der inden for rammerne af 
VVM-procedurerne er blevet igangsat grænseoverskridende høringer med Slovenien. Som led 
i de grænseoverskridende høringsprocedurer har de italienske myndigheder også fremlagt 
dokumenter om risici for uheld i forbindelse med projekterne for de slovenske myndigheder. 
På baggrund af de tilgængelige oplysninger synes godkendelsesprocedurerne for projekterne 
fortsat at være i gang, og der er på nuværende tidspunkt ikke anledning til at tro, at de 
relevante fællesskabsbestemmelser ikke vil blive opfyldt korrekt. Hvad angår direktiv 
2001/42/EF, skal dette anvendes før vedtagelsen af visse planer og programmer, herunder 
energiplaner. SMV-direktivet indeholder dog ingen bestemmelser om, at medlemsstaterne er 
forpligtede til at udarbejde sådanne planer. Der kan derfor i denne henseende ikke konstateres 
nogen overtrædelse af fællesskabslovgivningen. 

De til andragendet vedlagte bilag giver dog anledning til at betvivle, at bestemmelserne i 
artikel 13 i Seveso-direktivet anvendes på korrekt vis i Trieste-provinsen. Heri kræves det, at 
"Medlemsstaterne sørger for, at alle personer og alle institutioner, der betjener offentligheden 
(skoler, hospitaler osv.), og som må påregnes at kunne blive berørt af et større uheld på en af 
artikel 9 omfattet virksomhed, regelmæssigt og uden at skulle anmode herom modtager 
oplysninger i den mest hensigtsmæssige form om sikkerhedsforanstaltninger og 
hensigtsmæssig adfærd i tilfælde af et sådant uheld."

De italienske myndigheder blev i forbindelse med et pakkemøde afholdt i Rom den 28. januar 
2008 anmodet om at præcisere anvendelsen af de ovennævnte bestemmelser i Seveso-
direktivet.. De italienske myndigheder har lovet at sende et svar til Kommissionen senest en 
måned efter mødet.

Kommissionen vil oplyse Udvalget for Andragender om resultatet af dens vurdering af 
oplysningerne, som på nuværende tidspunkt afventes fra de italienske myndigheder.

                                                       
1 Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning 
på miljøet som ændret ved direktiver 97/11/EF og 2003/35/EF.
2 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af visse planer og projekters 
indvirkning på miljøet.
3 Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer som 
ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 og direktiv 2003/105/EF.
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