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Tárgy: Roberto Giurastante, olasz állampolgár által a „Föld barátai” szervezet 
nevében benyújtott, 0483/25007. számú petíció a környezeti hatásvizsgálattal 
kapcsolatos eljárásra és a veszélyes ipari létesítményekre vonatkozó 
közösségi környezetvédelmi jogszabályok (Seveso-irányelv) megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója két, gázzá történő visszaalakítást végző létesítmény Trieszti-öbölben 
tervezett építését kifogásolja, amelyek közül az egyik az ipari övezetben, a szárazföldön, a 
másik pedig egy úszó platformra épülne; mindkettő veszélyes a lakosok egészségét és 
biztonságát érintő kockázat és a környezeti kár miatt. Különösen helyteleníti a környezeti 
hatásvizsgálattal kapcsolatos eljárás hiányosságait, amelyet a lakosság megfelelő tájékoztatása 
nélkül hajtottak végre, a gázvezetékek előzetes stratégiai értékelésének hiányát, az ipari 
létesítmények és a balesetek jelentős kockázatát hordozó létesítmények biztonságára 
vonatkozó szabályok (Seveso) megsértését, a tengerszennyezést, beleértve a határon átnyúló 
szennyezést, a geológiai kockázat és a terrorista cselekmények kockázatának alábecslését, 
valamint a tengeri forgalom zavarását. Szlovénia, amely részt vesz a projektekben, állítólag 
helyesen indította el a környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatos eljárást, és környezetvédelmi 
minisztériuma negatív véleményt adott.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. szeptember 20. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. március 7.
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A petíció benyújtója az LNG (cseppfolyósított földgáz) gázzá történő visszaalakítását végző
két létesítmény kialakítására irányuló projektekre hivatkozik, amelyek tervezett megépítésére 
a Trieszti-öbölben kerülne sor, a szlovén határ közelében. A petíció benyújtója azzal érvel, 
hogy az olasz hatóságok uniós irányelvek egész sorát megsértették, azaz a módosított
85/337/EGK1 irányelvet („KHV-irányelv”), a 2001/42/EK2 irányelvet („SKV-irányelv”) és a 
módosított 96/82/EK3 irányelvet („Seveso-irányelv”).

A petíció benyújtója különösképpen egy energetikai terv, valamint annak az SKV-irányelv 
alapján elvégzett értékelésének hiányára hivatkozik, és kifogásolja, hogy a KHV-irányelv 
értelmében nem került sor megfelelően lefolytatott, határokon átnyúló konzultációkra. 
Végezetül a petícióhoz különféle dokumentumokat is mellékelt a Seveso-irányelv trieszti
tartományban történő alkalmazásával összefüggésben.

Ezenkívül a petíció benyújtója a szóban forgó petíciót közvetlenül a Bizottsághoz is elküldte. 
A felvetett kérdésekre nyújtott bizottsági értékelést ismertető válaszlevelet 2007. szeptember 
12-én megküldték a petíció benyújtójának.

Ami az LNG gázzá történő visszaalakítását végző két létesítmény megépítését illeti, a 
Bizottság már tájékoztatást kért az olasz hatóságoktól a határokon átnyúló konzultációkra 
vonatkozóan a KHV-irányelvben szereplő rendelkezések alkalmazásáról a szóban forgó 
projektekre vonatkozóan. Az olasz hatóságok megerősítették, hogy a KHV eljárások 
keretében határokon átnyúló konzultációk kezdődtek Szlovéniával. Ezenkívül az olasz 
hatóságok által a projektekkel összefüggésben fennálló baleseti kockázatokkal kapcsolatban 
kidolgozott dokumentumokat is megküldték a szlovén hatóságoknak a határokon átnyúló 
konzultációs eljárások részeként. A rendelkezésre álló információk alapján úgy tűnik, hogy a 
projektek engedélyezési eljárása jelenleg is folyik, valamint hogy jelenleg nem indokolt azt 
feltételezni, hogy nem kerül sor a közösségi jog vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő 
betartására. Ami a 2001/42/EK irányelvet illeti, az bizonyos tervek és programok esetében 
alkalmazandó – ideértve az energetikai terveket is – még jóváhagyásukat megelőzően. 
Ugyanakkor az SKV-irányelv nem ró kötelezettséget a tagállamokra az ilyen jellegű tervek 
kidolgozásával kapcsolatban. Következésképpen e tekintetben nem állapítható meg a 
közösségi jog megsértése.

Mindazonáltal a petícióhoz csatolt dokumentáció kétségeket vet fel a Seveso-irányelv 13. 
cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezések trieszti tartomány által történő megfelelő 
alkalmazásáról, amely előírja, hogy „a tagállamok biztosítják, hogy a biztonsági 
intézkedésekről és a baleset esetén szükséges viselkedésről szóló információkat rendszeresen 
és a legmegfelelőbb formában – anélkül, hogy azt kérniük kellene – minden olyan személy és 
minden olyan közintézmény (úgymint iskolák és kórházak) részére rendelkezésre bocsássák, 
amelyeket valószínűleg érinthet egy, a 9. cikkben szabályozott üzemből eredő súlyos baleset.”

                                               
1 A Tanács 1985. június 27-i, a 97/11/EK és a 2003/35/EK irányelvekkel módosított 85/337/EGK irányelve az 
egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. június 27-i 2001/42/EK irányelve bizonyos tervek és programok 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról.
3 A Tanács 1996. december 9-i, az 1882/2003/EK rendelettel és a 2003/105/EK irányelvvel módosított 96/82/EK 
irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről., 
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A 2008. január 28-án Rómában megrendezett tömbösített ülés keretében részletesebb 
tájékoztatást kértek az olasz hatóságoktól a Seveso-irányelv fent említett rendelkezéseinek 
alkalmazásáról. Az olasz hatóságok ígéretet tettek arra, hogy az üléstől számított egy hónapon 
belül levélben válaszolnak a megkeresésre.

A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot az olasz hatóságoktól jelenleg várt 
tájékoztatás értékelésének eredményeiről.
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