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Betreft: Verzoekschrift 0483/25007, ingediend door Roberto Giurastante (Italiaanse
nationaliteit), namens de organisatie 'Vrienden van de aarde', over inbreuken op 
de communautaire milieuwetgeving inzake milieueffectbeoordelingsprocedures en 
gevaarlijke industrie-installaties (Seveso-richtlijn)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt over de geplande aanleg van twee vergassingsinstallaties in de Golf van 
Triëst, één op het vasteland in een industriegebied en één op een drijvend platform. Van beide 
installaties gaan gevaren uit voor de gezondheid en veiligheid van de omwonenden en voor 
het milieu. Indiener betreurt met name tekortkomingen bij de 
milieueffectbeoordelingsprocedure waarbij de bevolking niet naar behoren werd ingelicht, 
geen voorafgaande strategische effectbeoordeling van de gaspijplijnen werd uitgevoerd, 
inbreuk werd gemaakt op de regels inzake de veiligheid van industrie-installaties en 
installaties waarvan grote gevaren kunnen uitgaan (Seveso-richtlijn) en de regels inzake 
zeevervuiling, met inbegrip van grensoverschrijdende vervuiling, en waarbij de geologische 
risico’s evenals het risico van terreuraanslagen en belemmering van de internationale 
scheepvaart werden onderschat. Slovenië, dat bij de projecten betrokken is, heeft volgens 
indiener een correcte milieueffectbeoordeling uitgevoerd, en het ministerie van Milieuzaken 
zou tot een negatief oordeel zijn gekomen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 september 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 maart 2008

Indiener verwijst naar projecten voor de geplande aanleg van twee vergassingsinstallaties
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voor vloeibaar aardgas in de Golf van Triëst, dicht bij de Sloveense grens. Hij stelt dat de 
Italiaanse autoriteiten een reeks van Europese richtlijnen niet nagekomen zouden zijn, meer 
bepaald de gewijzigde Richtlijn 85/337/EEG1 (de "MEB-richtlijn") Richtlijn 2001/42/EG2 (de 
"SMB-richtlijn") en de gewijzigde Richtlijn 96/82/EG3 (de "Seveso-richtlijn").

Indiener verwijst in het bijzonder naar het ontbreken van een energieplan en de beoordeling 
ervan overeenkomstig de SMB-richtlijn, en beklaagt zich er bovendien over dat 
grensoverschrijdend overleg niet correct is gevoerd overeenkomstig de MEB-richtlijn. De
bijlagen van het verzoekschrift bevatten daarnaast verschillende documenten die verband 
houden met de toepassing van de Seveso-richtlijn in de provincie Triëst.

Indiener heeft het verzoekschrift ook rechtstreeks aan de Commissie gezonden. Een antwoord 
van de Commissie betreffende de beoordeling van de aangekaarte kwesties is op 12 september 
2007 naar indiener gestuurd.

De Commissie heeft, met betrekking tot de twee projecten voor de aanleg van 
vergassingsinstallaties voor vloeibaar aardgas, de Italiaanse autoriteiten reeds om inlichtingen
verzocht inzake de toepassing van de bepalingen van het grensoverschrijdend overleg 
overeenkomstig de MEB-richtlijn. De autoriteiten hebben bevestigd dat grensoverschrijdend 
overleg met Slovenië is opgestart, in het kader van de MEB-procedures. Italiaanse 
overheidsdocumenten in verband met de kans op ongelukken verbonden aan deze projecten
zijn ook aan de Sloveense autoriteiten bezorgd, als onderdeel van de grensoverschrijdende 
overlegprocedures. Op basis van de beschikbare informatie kan worden vastgesteld dat de 
toelatingsprocedures voor de projecten nog niet afgerond zijn en dat er op dit ogenblik geen 
reden is om aan te nemen dat de desbetreffende bepalingen van het Gemeenschapsrecht niet 
correct uitgevoerd zouden worden. Richtlijn 2001/42/EG moet toegepast worden op bepaalde 
plannen en programma's, inclusief energieplannen, voordat ze goedgekeurd worden. De 
SMB-richtlijn verplicht de lidstaten echter niet om dergelijke plannen op te stellen. Bijgevolg 
kan in dit opzicht geen inbreuk op het Gemeenschapsrecht vastgesteld worden.

De bijlagen bij het verzoekschrift doen echter wel twijfel rijzen over de juiste toepassing van 
de bepalingen van artikel 13(1) van de Seveso-richtlijn in de provincie Triëst, die het 
volgende bepalen: "Lidstaten dragen er zorg voor dat de informatie over de bij een ongeval te 
treffen veiligheidsmaatregelen en de in dat geval te volgen gedragslijn regelmatig in de meest 
aangepaste vorm ambtshalve wordt verstrekt aan alle personen en alle voor publiek 
opengestelde inrichtingen (scholen, ziekenhuizen, enz...), die kunnen worden getroffen door 
een ongeval dat ontstaat in een inrichting als bedoeld in artikel 9."

In het kader van een pakketvergadering op 28 januari in Rome werd de Italiaanse autoriteiten 
om verduidelijking gevraagd betreffende de toepassing van de bovengenoemde bepalingen 
van de Seveso-richtlijn. De Italiaanse autoriteiten hebben beloofd de Commissie binnen een 

                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd bij de Richtlijnen 97/11/EG en 2003/35/EG 
2 Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van 
de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's
3 Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware 
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 en 
Richtlijn 2003/105/EG
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maand na de vergadering te antwoorden.

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte stellen van het resultaat van 
haar beoordeling van de toelichting die ze van de Italiaanse autoriteiten zal ontvangen.
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