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Utskottet för framställningar

7.3.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0483/2007, ingiven av Roberto Giurastante (italiensk 
medborgare), för organisationen ”Friends of the Earth”, om överträdelser av 
gemenskapens miljölagstiftning om förfarandet med 
miljökonsekvensbeskrivning och om farliga industrianläggningar 
(Sevesodirektivet)

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren klagar över planerna på att uppföra två förångningsanläggningar i 
Triestebukten, den ena i ett industriområde på fastlandet och den andra på en flytande 
plattform. Båda dessa anläggningar är farliga på grund av hälsorisken och säkerheten för 
invånarna samt på grund av miljöförstörelse. Han beklagar särskilt bristerna i förfarandet med 
miljökonsekvensbeskrivningen som genomfördes utan att befolkningen fick tillräcklig 
information, avsaknaden av en på förhand genomförd strategisk bedömning av 
gasledningarna, överträdelsen av bestämmelserna om säkerheten vid industrianläggningar och 
om allvarliga olyckshändelser (Seveso), havsföroreningar, inklusive gränsöverskridande 
föroreningar, underskattningen av de geologiska riskerna och riskerna för terrordåd samt 
inverkan på internationell sjöfart. Slovenien som deltar i projektet ska ha inlett förfarandet 
med miljökonsekvensbeskrivning på rätt sätt och miljödepartementet hade offentliggjort ett 
negativt utlåtande.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 20 september 2007. Kommissionen har uppmanats 
att lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 7 mars 2008.

Framställaren hänvisar till planerna på att uppföra två förångningsanläggningar för flytande 
naturgas i Triestebukten, nära den slovenska gränsen. Han hävdar att de italienska 
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myndigheterna har brutit mot en rad europeiska direktiv, dvs. direktiv 85/337/EEG1 i dess 
senaste lydelse (”EIA-direktivet”), direktiv 2001/42/EG2 (”SMB-direktivet”) och 
direktiv 96/82/EG3 i dess senaste lydelse (”Sevesodirektivet”). 

Framställaren hänvisar särskilt till att det saknas en energiplan och en bedömning av denna 
enligt SMB-direktivet och klagar över att man inte på rätt sätt har hållit några 
gränsöverskridande samråd i enlighet med EIA-direktivet. Avslutningsvis lämnar 
framställaren i bilagorna till framställningen olika dokument som avser tillämpningen av 
Sevesodirektivet i Triesteprovinsen. 

Framställaren hade dessutom skickat framställningen direkt till kommissionen. I ett svar till 
framställaren den 12 september 2007 skildrar kommissionen i stora drag sin bedömning av 
frågan. 

När det gäller planerna på att uppföra två förångningsanläggningar för flytande naturgas hade 
kommissionen redan begärt information från de italienska myndigheterna om tillämpningen 
av bestämmelserna i EIA-direktivet om gränsöverskridande samråd på dessa projekt. 
Myndigheterna har bekräftat att man har inlett gränsöverskridande samråd med Slovenien 
inom ramen för EIA-förfarandet. Som ett led i det gränsöverskridande samrådsförfarandet har 
de slovenska myndigheterna även fått dokument som utarbetats av de italienska 
myndigheterna om olycksrisken i samband med dessa projekt. Mot bakgrund av tillgänglig 
information verkar det som om godkännandeförfarandet för projekten fortfarande pågår och 
som om det för närvarande inte finns någon anledning att anta att de relevanta 
bestämmelserna i gemenskapsrätten inte kommer att efterlevas. Direktiv 2001/42/EG måste 
tillämpas på vissa planer och program, däribland energiplaner, innan dessa antas. 
SMB-direktivet innehåller dock ingen skyldighet för medlemsstaterna att utarbeta sådana 
planer. Någon överträdelse av gemenskapsrätten kan därför inte fastställas i det avseendet. 

Av bilagorna till framställningen att döma finns det dock skäl att ifrågasätta huruvida 
bestämmelserna i artikel 13.1 i Sevesodirektivet tillämpas på rätt sätt i Triesteprovinsen. I 
artikeln ställs följande krav: ”Medlemsstaterna skall se till att information om vilka 
säkerhetsåtgärder som skall vidtas och hur man skall förfara vid en olyckshändelse 
regelbundet lämnas utan att mottagaren begär det på lämpligaste sätt till alla personer och 
alla verksamheter som nyttjas av allmänheten (t.ex. skolor och sjukhus) och som löper risk att 
påverkas av en allvarlig olyckshändelse som inträffar i en sådan verksamhet som omfattas av 
artikel 9.”

I samband med ett paketmöte som hölls i Rom den 28 januari 2008 ombads de italienska 
myndigheterna att klargöra tillämpningen av ovan nämnda bestämmelser i Sevesodirektivet. 
De italienska myndigheterna har lovat att skicka ett svar till kommissionen inom en månad 
efter mötet. 

                                               
1 Rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt, ändrat genom direktiv 97/11/EG och 2003/35/EG.
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och 
programs miljöpåverkan.
3 Rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår, ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 och 
direktiv 2003/105/EG.

Adlib Express Watermark



CM\713884SV.doc 3/3 PE404.437

SV

Kommissionen kommer att informera utskottet för framställningar om resultatet av 
kommissionens bedömning av den information som inväntas från de italienska 
myndigheterna.
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