
CM\713884LV.doc PE404.437

LV                          Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Lūgumrakstu komiteja

7.03.2008

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM
Temats: Lūgumraksts Nr. 0483/2007, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Roberto 

Giurastante organizācijas „Zemes draugi” vārdā, par pārkāpumiem 
Kopienas tiesību aktos par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru un par 
bīstamām rūpnieciskām ražotnēm (Seveso direktīva)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par divu regazifikācijas ražotņu plānoto būvniecību Triestes 
līcī; vienu ražotni ir plānots būvēt uz kontinenta rūpnieciskā zonā, bet otru uz peldošas 
platformas; abas ražotnes ir bīstamas, jo rada draudus veselībai un iedzīvotāju drošībai un 
kaitē videi. Īpaši viņš pauž nožēlu par trūkumiem ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā, 
kas īstenota, pienācīgi neinformējot iedzīvotājus, par gāzes cauruļvadu iepriekšēja stratēģiska 
novērtējuma trūkumu, rūpnieciskās ražotnes drošības noteikumu un noteikumu, kas paredz 
ievērojamus negadījuma draudus (Seveso), pārkāpumiem, jūras piesārņojumu, arī pārrobežu 
piesārņojumu, ģeoloģisko draudu un terorisma aktu draudu pārāk zemu novērtējumu un 
starptautiskās jūras satiksmes traucējumiem. Slovēnija, kas ir iesaistīta attiecīgajos projektos, 
iespējams, pareizi uzsāka ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, un tās Vides ministrija 
deva negatīvu atzinumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 20. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 7. martā

,,Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz divu SDG (sašķidrināta dabasgāze) regazifikācijas 
ražotņu būvniecību, kas tiek plānota Triestes līcī Slovēnijas robežas tuvumā. Viņš apgalvo, ka 
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Itālijas iestādes ir pārkāpušas vairākas Eiropas direktīvas, arī grozīto Direktīvu 85/337/EEK1

(,,IVN direktīva”), Direktīvu 2001/42/EK2 (,,SVN direktīva”) un grozīto Direktīvu 96/82/EK3

(,,Seveso direktīva”). 

Īpaši lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka nav enerģētikas plāna un tā novērtējuma, kam jābūt 
saskaņā ar SVN direktīvu, un sūdzas par to, ka pārrobežu apspriedes nav pareizi veiktas 
saskaņā ar IVN direktīvu. Visbeidzot lūgumraksta pielikumos viņš iesniedz dažādus 
dokumentus, kas attiecas uz Seveso direktīvas piemērošanu Triestes provincē.

Lūgumraksta iesniedzējs arī bija nosūtījis lūgumrakstu tieši Komisijai. Atbilde ar Komisijas 
novērtējumu par izvirzītajiem jautājumiem tika nosūtīta lūgumraksta iesniedzējam 2007. gada 
12. septembrī.

Attiecībā uz divu SDG regazifikācijas ražotņu būvniecības projektiem Komisija jau bija 
prasījusi informāciju par to, kā Itālijas iestādes piemēro IVN direktīvas nosacījumus attiecībā 
uz šo projektu pārrobežu apspriedēm. Tās apstiprināja, ka pārrobežu apspriedes ir uzsāktas ar 
Slovēniju, kā to paredz IVN procedūras. Itālijas iestāžu uzrādītie dokumenti par negadījumu 
risku, kas saistīts ar projektiem, tika iesniegti arī Slovēnijas iestādēm pārrobežu apspriežu 
laikā. Pamatojoties uz pieejamo informāciju, šķiet, ka projektu atļaujas procedūras joprojām 
turpinās un pašlaik nav iemesla uzskatīt, ka Kopienas tiesību attiecīgie noteikumi netiks 
pareizi ievēroti. Attiecībā uz Direktīvu 2001/42/EK, tā jāpiemēro noteiktiem plāniem un 
programmām, arī enerģētikas plāniem pirms to pieņemšanas. Tomēr SVN direktīva nenosaka 
dalībvalstīm pienākumu izstrādāt šādus plānus. Tāpēc šajā gadījumā nevar konstatēt Kopienu 
tiesību aktu pārkāpumu.

Tomēr lūgumraksta pielikumi rada šaubas par to, vai tiek pareizi piemērots Seveso direktīvas 
13. panta 1. punkts, kas paredz, ka ,,Dalībvalstis gādā par to, lai visām personām un visām 
publiskām iestādēm (piemēram, skolām un slimnīcām), ko var skart smags nelaimes gadījums 
uzņēmumā, uz kuru attiecas 9. pants, bez īpaša pieprasījuma, sistemātiski un 
vispiemērotākajā veidā tiktu sniegta informācija par drošības pasākumiem un pareizo rīcību 
avārijas gadījumā”.

Itālijas iestādēm tika pieprasīts Seveso direktīvas iepriekš minēto noteikumu piemērošanas 
skaidrojums saistībā ar vairākām sanāksmēm, kas notika Romā 2008. gada 28. janvārī. Itālijas 
iestādes ir apsolījušas, ka nosūtīs Komisijai atbildi viena mēneša laikā pēc sanāksmēm.

Komisija informēs Lūgumrakstu komisiju par veikto novērtējumu informācijai, kas pašlaik 
tiek gaidīta no Itālijas iestādēm.”

                                               
1 Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu, kurā grozījumi veikti ar Direktīvu 97/11/EK un Direktīvu 2003/35/EK.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu 
ietekmes uz vidi novērtējumu.
3 Padomes 1996. gada 9. decembra Direktīva 96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, 
kuros iesaistītas bīstamas vielas, kurā grozījumi veikti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003 un Direktīvu 2003/105/EK.
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