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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.:  Petiția nr. 0483/2007, adresată de Roberto Giurastante, de naționalitate italiană, în 
numele organizației „Friends of the Earth”, privind încălcările legislației 
comunitare în materie de mediu referitoare la procedura de evaluare a 
impactului asupra mediului și la instalațiile industriale periculoase (Directiva 
Seveso)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă construcția planificată a două instalații de regazificare în golful Trieste, 
una pe continent într-o zonă industrială, cealaltă pe o platformă plutitoare, ambele fiind 
periculoase din cauza riscului pe care îl prezintă pentru sănătatea și siguranța locuitorilor și 
din cauza daunelor aduse mediului. În special, acesta deplânge deficiențele din procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului, realizată fără o informare corespunzătoare a 
populației, lipsa unei evaluări strategice prealabile a conductelor de gaz, încălcarea normelor 
privind securitatea instalației industriale și a celor care prezintă un risc de accidente major 
(Seveso), poluarea mării, inclusiv poluarea transfrontalieră, subestimarea riscului geologic și a 
riscului de acte teroriste și interferența în traficul maritim internațional. Slovenia, care este 
implicată în proiecte, se pare că a lansat procedura de evaluare a impactului asupra mediului 
în mod corect și Ministerul său de Mediu a dat aviz negativ.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 septembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 martie 2008.
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Petiționarul se referă la proiecte pentru construirea a două instalații GPL (gaz petrolier lichid) 
de regazificare propuse pentru construcție în golful Trieste, în apropierea graniței cu Slovenia. 
Acesta susține că autoritățile italiene ar fi încălcat o serie de directive europene, și anume 
Directiva 85/337/CEE1 astfel cum a fost modificată („Directiva EIA”) Directiva 2001/42/CE2

(„Directiva SEA”) și Directiva 96/82/CE3 astfel cum a fost modificată (Directiva Seveso).

Petiționarul se referă în special la lipsa unui plan pentru energie și a evaluării acestuia sub 
incidența Directivei SEA și se plânge de faptul că nu s-au desfășurat corect consultările 
transfrontaliere în temeiul Directivei EIA. În sfârșit, în anexele petiției acesta pune la 
dispoziție numeroase documente legate de aplicarea Directivei Seveso în provincia Trieste. 

Petiția a fost trimisă direct Comisiei de către petiționar. Acestuia i-a fost trimis un răspuns la
12 septembrie 2007, care evidenția evaluarea Comisiei cu privire la subiectul pus în discuție. 

În ceea ce privește cele două proiecte de construire a instalațiilor de regazificare, Comisia a 
solicitat deja informații privind aplicarea în cazul acestor proiecte a dispozițiilor cu privire la 
consultările transfrontaliere în temeiul Directivei EIA de către autoritățile italiene. Acestea au 
confirmat faptul că consultările transfrontaliere au fost inițiate împreună cu Slovenia în 
cadrul procedurilor EIA. Documentele furnizate de autoritățile italiene în legătură cu riscul de
accidente asociat cu proiectele au fost puse de asemenea la dispoziția autorităților slovene ca 
parte a procedurilor de consultare transfrontaliere. Pe baza informațiilor disponibile, se pare 
că procedurile de autorizare pentru proiecte sunt încă în derulare și că nu există, în prezent, 
motive pentru a considera că prevederile relevante ale legislației comunitare nu vor fi urmate 
ca atare. În ceea ce privește Directiva 2001/42/CE, aceasta trebuie aplicată anumitor planuri și 
programe, inclusiv planuri privind energia, înainte de a fi adoptate. Totuși, Directiva SEA nu 
conține nicio obligație privind întocmirea unor astfel de planuri de către statele membre. 
Astfel, nu s-a identificat nicio încălcare a legislației comunitare în această privință.

Cu toate acestea, anexele petiției pun la îndoială corecta aplicare în provincia Trieste a 
prevederilor articolului 13(1) din Directiva Seveso, care prevede că: „statele membre se 
asigură că informațiile privind măsurile de securitate care urmează să fie luate și conduita 
obligatorie în caz de accident sunt furnizate din oficiu, periodic și în forma cea mai adecvată, 
tuturor persoanelor și unităților care deservesc publicul (precum școli și spitale) și care ar 
putea fi afectate de un accident major produs într-o unitate care intră sub incidența 
articolului 9.”  

Clarificări privind aplicarea prevederilor de mai sus din cadrul Directivei Seveso au fost 
cerute de către autoritățile italiene în contextul unei întruniri globale care a avut loc la Roma 
                                               
1 Directiva Consiliului 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului, astfel cum a fost modificată prin Directivele 97/11/CE și 2003/35/CE
2 Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor
anumitor planuri și programe asupra mediului
3 Directiva 96/82/CE privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase, astfel 
cum a fost modificată prin Regulamentul CE nr. 1882/2003 și Directiva 2003/105/CE
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la 28 ianuarie 2008. Autoritățile italiene au promis că vor trimite un răspuns Comisiei în 
decurs de o lună de la întrunire.

Comisia va informa Comisia pentru petiții despre rezultatul evaluării sale cu privire la 
informațiile așteptate în prezent din partea autorităților italiene. 
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