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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0483/2007, którą złożył Roberto Giurastante (Włochy) w imieniu 
organizacji środowiskowej „Friends of the Earth”, w sprawie naruszania 
wspólnotowych przepisów z dziedziny ochrony środowiska naturalnego
dotyczących procedury oceny oddziaływania na środowisko naturalne oraz 
niebezpiecznych zakładów przemysłowych (dyrektywa Seveso)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zgłasza skargę w związku z planowaną budową dwóch zakładów 
regazyfikacyjnych w Zatoce Triesteńskiej, z których jeden usytuowany będzie w strefie 
przemysłowej na stałym lądzie, natomiast drugi na pływającej platformie. Oba zakłady są 
niebezpieczne z powodu zagrożenia, jakie stworzą dla zdrowia i bezpieczeństwa 
mieszkańców oraz szkód, jakie spowodują w środowisku naturalnym. W szczególności 
składający petycję ubolewa nad uchybieniami w procedurze oceny oddziaływania na 
środowisko naturalne przeprowadzonej bez przekazania odpowiednich informacji na jej temat 
opinii publicznej, nad brakiem wcześniejszej strategicznej oceny rurociągów gazowych, nad 
naruszeniem przepisów o bezpieczeństwie zakładów przemysłowych oraz zagrożeniem 
wypadkami (Seveso), zanieczyszczeniem morza, łącznie z zanieczyszczeniem 
transgranicznym, nieuwzględnieniem zagrożenia geologicznego oraz zagrożenia atakami 
terrorystycznymi oraz nad ingerencją w międzynarodową żeglugę morską. Słowenia, która 
jest również zaangażowana w realizację projektów, rzekomo uruchomiła prawidłowo 
procedurę oceny oddziaływania na środowisko naturalne. Ministerstwo Ochrony Środowiska 
tego kraju wydało negatywną opinię na temat projektów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 września 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 marca 2008 r.

Składający petycję odwołuje się do przedsięwzięć budowy dwóch zakładów 
regazyfikacyjnych LGN (ciekłego gazu ziemnego) proponowanych w Zatoce Triesteńskiej, w 
pobliżu granicy ze Słowenią. Twierdzi on, że włoskie władze złamały szereg dyrektyw 
europejskich, tj. zmienioną dyrektywę 85/337/EWG1 („dyrektywę OOŚ”), dyrektywę 
2001/42/WE2 („dyrektywę SOŚ”) i zmienioną dyrektywę 96/82/WE3 („dyrektywę Seveso”).

W szczególności składający petycję odwołuje się do braku planu energetycznego i 
przeprowadzenia jego oceny zgodnie z dyrektywą SOŚ, a także twierdzi, że ustanowione w 
dyrektywie OOŚ konsultacje transgraniczne nie zostały przeprowadzone we właściwy sposób. 
Na koniec, w załącznikach do petycji, składający petycję przekazuje różne dokumenty 
związane ze stosowaniem dyrektywy Seveso w prowincji Triest.

Składający petycję przesłał ją również bezpośrednio do Komisji Europejskiej. Odpowiedź 
przedstawiająca dokonaną przez Komisję Europejską ocenę poruszonych spraw została 
przesłana składającemu petycję dnia 12 września 2007 r.

Co się tyczy dwóch planów budowy zakładów regazyfikacyjnych LGN, Komisja Europejska 
zwróciła się już do włoskich władz o dostarczenie informacji na temat stosowania w 
przypadku tych przedsięwzięć przepisów w sprawie konsultacji transgranicznych, 
wchodzących w skład dyrektywy OOŚ. Informacje te potwierdziły, że rozpoczęto konsultacje 
transgraniczne ze Słowenią w kontekście procedur OOŚ. Dokumenty przedstawione przez 
włoskie władze w związku ze stwarzanym przez przedsięwzięcia ryzykiem wypadków zostały 
również przekazane władzom Słowenii w ramach procedur konsultacji transgranicznych. Z 
dostępnych informacji wynika, że procedury udzielania zezwoleń na przedsięwzięcia są 
jeszcze w toku i że obecnie nie ma powodu, aby uznawać, że właściwe przepisy prawa 
wspólnotowego nie będą przestrzegane. Co się tyczy dyrektywy 2001/42/WE, jej przepisy 
należy stosować do niektórych planów i programów, w tym do planów energetycznych, przed 
ich przyjęciem. Dyrektywa SOŚ nie nakłada jednak na państwa członkowskie obowiązku 
sporządzania takich planów. W związku z tym nie można zatem wskazać żadnego złamania 
przepisów Wspólnoty.

Załączniki do petycji budzą jednak pewne wątpliwości co do właściwego stosowania w 
prowincji Triest przepisów art. 13 ust. 1 dyrektywy Seveso, który ustanawia następujący 
wymóg: „Państwa członkowskie zapewniają regularne dostarczanie informacji na temat 
środków bezpieczeństwa i wymaganego zachowania w sytuacjach poważnych wypadków, bez 
konieczności ubiegania się o takie informacje, wszystkim osobom i zakładom służącym 
społeczeństwu (jak szkoły i szpitale), które mogą zostać dotknięte poważnym wypadkiem, 
mogącym powstać w zakładzie objętym art. 9.”
                                               
1 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, zmieniona dyrektywami 97/11/WE i 
2003/35/WE.
2 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu 
niektórych planów i programów na środowisko
3 Dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii 
związanych z substancjami niebezpiecznymi, zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 i dyrektywą 
2003/105/WE.
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W kontekście posiedzenia, które odbyło się w Rzymie dnia 28 stycznia 2008 r. zwrócono się 
do włoskich władz o udzielenie wyjaśnień dotyczących stosowania powyższych przepisów 
dyrektywy Seveso. Włoskie władze obiecały przesłać Komisji Europejskiej odpowiedź w 
ciągu miesiąca od tego posiedzenia. 

Komisja Europejska poinformuje Komisję Petycji o wyniku swojej oceny informacji, które 
mają zostać przekazane przez włoskie władze.
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