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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1107/2011, внесена от Daniela Spera, с италианско гражданство, от 
името на Associazione Legami Ionici, относно проекта за рафинерия ENI 
Taranto

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията посочва, че по отношение на плана за адаптиране на 
структурите на рафинерията „ENI Taranto“ за целите на съхранението и превозването 
на суров петрол оценката на въздействието върху околната среда не е била извършена 
правилно.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 февруари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 май 2012 г.

Директива 2011/92/ЕС1 (Директивата за ОВОС)

Комисията отбелязва, че по този случай е проведена процедура за оценка на 
въздействието върху околната среда, със съвместно постановление на министрите на 
околната среда и на културата от 27 октомври 2011 г. Това постановление предоставя 
подробна информация относно задълженията относно провеждане на обществена 
консултация през април 2010 г. и януари 2011 г. В допълнение вносителката на 
петицията посочва, че нетехническото резюме на ОВОС е достъпно на уебсайта на 
министерството на околната среда.
                                               
1 ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1.



PE491.008v01-00 2/4 CM\903820BG.doc

BG

Комисията би желала да подчертае, че съгласно Директивата за ОВОС подробните 
задължения за информиране и консултации с обществеността се определят от 
държавите-членки (член 6, параграф 6).  Освен това Директивата за ОВОС предвижда в 
член 8, че резултатите от консултациите „се вземат предвид“ при процедурата по 
издаване на разрешение за осъществяване; в разглеждания случай постановлението 
посочва, че не е имало коментари и становища, предоставени в резултат на двете 
консултации с обществеността.

Като се има предвид, че директивата определя основно процедурни изисквания, 
решенията относно необходимостта от проекта или неговото местоположение и 
проверката на съдържанието на екологичния доклад и на уместния характер на каквито 
и да било наложени екологични условия или мерки за смекчаване попадат в 
пълномощията на компетентните национални органи. По-специално, държавите-членки 
носят отговорността да гарантират качеството и адекватността на проучените данни, 
информация и алтернативи. Приложение IV към Директивата за ОВОС описва 
съдържанието, което трябва да бъде обхванато от информацията за околната среда и 
въздействието върху човешкото здраве (епидемиологични проучвания) и рисковете не 
са включени.  Освен това, Италия е създала Техническа комисия за ОВОС, за да 
гарантира, че оценката се извършва по подходящ начин1.

В заключение, всички съдебни искове във връзка горепосочените въпроси следва да 
бъдат завеждани пред националните съдебни органи.

Директива 92/43/ЕИО2 (Директивата за местообитанията)

По отношение на законодателството на ЕС в областта на териториите по „Натура 
2000“, член 6, параграф 3 и член 6, параграф 4 от Директивата за местообитанията 
определят процедурата, която трябва да бъде следвана от националните органи преди 
издаването на разрешение за планове или проекти, които могат да окажат значително 
въздействие върху територия от „Натура 2000“ (Територия от значение за Общността 
или Специална защитена зона). Националните органи носят отговорността да оценят 
дали има вероятност проектът да окаже значително въздействие върху видовете и 
местообитанията, за които територията е била определена, и ако това е така, да 
приложат определената в директивата процедура преди да одобрят проекта.

В Италия подходящата оценка съгласно Директивата за местообитанията е интегрирана 
в процедурата на ОВОС.

Директива 96/82/ЕО3 (Директивата „Seveso“)

Член 9 от Директивата „Seveso“ изисква от оператора да представя доклад за 
безопасност и определя елементите, които той следва да включва, както и приложимите 

                                               
1 вж. Решение на Съда на ЕС C-50/09, 03.03.11, наред с другото, относно член 3 от Директивата за 
ОВОС.
2 ОВ L 206 от 22.7.1992 г., стр. 7.
3 ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13.
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крайни срокове. За новите предприятия крайният срок за представяне на доклада за 
безопасност на компетентния орган е „в разумен срок преди началото на строежа или 
работата му“. В случай на актуализиране на доклада за безопасност (напр. обосновано 
от разширяване на съществуващо предприятие) той се представя „незабавно“. Според 
петицията такъв доклад не е бил представен на компетентния орган.

Член 11, параграф 3 от Директивата „Seveso“ изисква да се провеждат консултации с 
обществеността по отношение на плановете за извънредна ситуация извън 
предприятието, когато те се изготвят или актуализират. В допълнение, точка 10 от 
приложение V описва „позоваване на плана за извънредна ситуация извън 
предприятието“ като информация, която трябва да бъде съобщена на обществеността 
съгласно член 13, параграф 1. Според вносителката на петицията тези изисквания не са 
изпълнени.

Вносителката на петицията посочва също така липсата на проучване относно ефекта на 
доминото (поради близостта на резервоари). Въпреки това, член 8 от Директивата 
„Seveso“ не изисква проучване като такова. Той изисква идентифициране на 
съответните предприятия, инвентар на опасните им вещества, обмен на информация 
между предприятията и информиране на обществеността. От петицията не става ясно 
дали тези разпоредби са спазени.

Директива 93/43/ЕИО

Тази директива е отменена от януари 2006 г. и заменена с така наречения Пакет за 
хигиената1.  Приложение III, раздел VII, глава II от Регламент (EО) № 853/2004 
установява хигиенните изисквания за производството и събирането на живи 
двучерупчести мекотели, включително санитарните изисквания за производствените 
зони. Освен това, глава II от приложение II към Регламент (ЕО) № 854/2004 установява 
официалния контрол, отнасящ се до живите двучерупчести мекотели от класифицирани 
производствени райони. Тази глава включва класификацията и наблюдението, 
извършени от компетентните органи относно тези райони, включително санитарните 
изследвания, които компетентните органи трябва да въведат, преди да класифицират 
район като разрешен производствен район.

Решение на Съда на ЕС по дело C-135/05 – територията, посочена от вносителката на 
петицията, не е обхваната от решението на Съда по дело C-135/05.

Заключение

Тъй като въз основа на предоставената информация може да бъде установено 
потенциално нарушение на законодателството на ЕС (Директива „Seveso“), Комисията 
ще започне разследване във връзка с националните органи. По отношение на 
потенциалното нарушение на законодателството на ЕС за класификацията на 
производствени райони за двучерупчести мекотели в тази част на Италия, не са налице 
достатъчно елементи, за да се потвърди, че италианските органи не са спазили 

                                               
1 Регламенти (ЕО) № 852/2004, 853/2004 и 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета, ОВ L 139, 
30.4.2004 г., стр. 1 и следв.
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действащите правила на ЕС. Необходими са повече данни, за да се провери дали някой 
от производствените райони е класифициран в противоречие с действащото 
законодателство на ЕС.


