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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus 0483/25007 Roberto Giurastante, Italian kansalainen, (Maan
ystävät -järjestön puolesta,) ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä ja 
vaarallisia teollisuuslaitoksia koskevan yhteisön ympäristölainsäädännön 
rikkomisesta (Seveso-direktiivi))

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa suunnitelmista rakentaa kaksi jälleenkaasutuslaitosta Triesten 
lahdelle, toinen mantereella sijaitsevalle teollisuusalueelle ja toinen kelluvalle alustalle. 
Molemmat ovat vaarallisia asukkaille koituvien terveys- ja turvallisuusriskien sekä 
ympäristövahinkojen takia. Erityisesti hän tuomitsee puutteet ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyssä. Arviointi tehtiin tiedottamatta väestöä asianmukaisesti eikä 
kaasuputkista tehty alustavaa strategista arviointia. Hän tuomitsee teollisuuslaitoksia ja 
huomattavan onnettomuusriskin laitoksia koskevien sääntöjen (Seveso) rikkomisen, meren 
saastumisen, myös rajat ylittävän saastumisen, geologisen uhan ja terroritekojen uhan 
aliarvioinnin sekä kansainvälisen meriliikenteen häiritsemisen. Hankkeisiin osallistuva 
Slovenia käynnisti väitteiden mukaan ympäristövaikutusten arvioinnin asianmukaisesti, ja sen 
ympäristöministeriö antoi kielteisen lausunnon

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 20. syyskuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 7. maaliskuuta 2008.

Vetoomuksen esittäjä viittaa kahden LNG:n (nesteytetyn maakaasun) jälleenkaasutuslaitoksen 
rakentamishankkeisiin, jotka on suunniteltu toteutettaviksi Triesten lahdella lähellä Slovenian 
rajaa. Hän väittää, että Italian viranomaiset ovat rikkoneet useita yhteisön direktiivejä, mm. 
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direktiiviä 85/337/ETY1, sellaisena kuin se on muutettuna (EIA-direktiivi), direktiiviä 
2001/42/EY2 (SYA-direktiivi) ja direktiiviä 96/82/EY3, sellaisena kuin se on muutettuna
(Sesevo-direktiivi).

Vetoomuksen esittäjä viittaa erityisesti energiasuunnitelman ja sitä tehtävän SEA-direktiivin 
mukaisen arvioinnin puuttumiseen ja valittaa, ettei rajat ylittäviä kuulemisia ole tehty 
asianmukaisesti EIA-direktiivissä edellytetyllä tavalla. Lopulta vetoomuksen esittäjä on 
toimittanut vetoomuksen liitteissä useita asiakirjoja Seveso-direktiivin toteuttamisesta 
Triesten maakunnassa.

Vetoomuksen esittäjä on myös lähettänyt vetoomuksen suoraan komissiolle. Vastaus, jossa 
esitettiin komission arvio esille tuoduista seikoista, lähetettiin vetoomuksen esittäjälle 12. 
syyskuuta 2007.

Komissio on jo pyytänyt Italian viranomaisilta tietoja kahden LNG-jälleenkaasutuslaitoksen 
rakentamiseen liittyen EIA-direktiivissä säädetyistä rajat ylittävistä kuulemisista näissä 
hankkeissa. Nämä vahvistivat, että rajat ylittävät kuulemiset Slovenian kanssa on käynnistetty 
ympäristöarviointimenettelyjen yhteydessä. Italian viranomaisten laatimat asiakirjat 
hankkeisiin liittyvistä onnettomuusriskeistä on toimitettu myös Slovenian viranomaisille 
osana rajat ylittäviä kuulemismenettelyjä. Käytettävissä olevien tietojen perusteella näyttää 
siltä, että hankkeiden lupamenettelyt ovat vielä kesken eikä ole syytä katsoa tällä hetkellä, 
ettei yhteisön lainsäädännön asiaa koskevia säännöksiä ja määräyksiä olisi asianmukaisesti 
noudatettu. Direktiiviä 2001/42/EY on sovellettava tiettyihin suunnitelmiin ja ohjelmiin, 
mukaan lukien energiasuunnitelmat, ennen niiden hyväksymistä. SYA-direktiivissä ei 
jäsenvaltioita kuitenkaan velvoiteta laatimaan tällaisia suunnitelmia. Tämän vuoksi yhteisön 
lainsäädännön rikkomista ei tässä mielessä voida tunnistaa.

Vetoomuksen liitteet antavat kuitenkin aihetta epäillä, ettei Triesten maakunta olisi soveltanut 
asianmukaisesti Seveso-direktiivin 13 artiklan 1 kohtaa, jonka mukaan "Jäsenvaltioiden on 
huolehdittava, että turvallisuustoimenpiteitä ja onnettomuuden tapahtuessa noudatettavaa 
käyttäytymistä koskevat tiedot saatetaan säännöllisesti ja ilman eri pyyntöä sekä 
mahdollisimman asianmukaisessa muodossa kaikkien sellaisten henkilöiden ja julkisten 
laitosten (kuten koulut ja sairaalat) tietoon, joihin 9 artiklassa tarkoitetussa 
tuotantolaitoksessa alkunsa saanut suuronnettomuus voi vaikuttaa."

Italian viranomaisilta pyydettiin selvityksiä edellä esitetyistä Sesevo-direktiivin säännöksistä 
Roomassa 28. tammikuuta 2008 pidetyn pakettikokouksen yhteydessä. Italian viranomaiset 
ovat luvanneet lähettää komissiolle vastauksen kuukauden kuluessa kokouksesta.

Komissio tiedottaa vetoomusvaliokunnalle Italian viranomaisilta parhaillaan odotettujen 

                                               
1 Neuvoston direktiivi 85/337/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta1985, tiettyjen julkisten ja yksityisten 
hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 97/11/EY ja 
2003/35/EY.
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/42/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001, tiettyjen 
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista.
3 Neuvoston direktiivi 96/82/EY, annettu 9 päivänä joulukuuta 1996, vaarallisista aineista aiheutuvien 
suuronnettomuusvaarojen torjunnasta, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 ja 
direktiivillä 2003/105/EY.
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tietojen arvioinnin tuloksista.
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