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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy az ENI tarantói finomítójához tartozó nyersolajtároló és -
mozgató berendezések átalakítására irányuló projekt keretében nem folytatták le megfelelően 
a környezeti hatásvizsgálatot.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. február 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

A 2011/92/EU irányelv1 (a KHV-irányelv)

A Bizottság megjegyzi, hogy ebben az esetben a Környezetvédelmi és Kulturális 
Minisztérium 2011.10.27-i közös rendeletével végrehajtották a KHV-eljárást. Ebben a 
rendeletben részletesen kitérnek a 2010. áprilisi és 2011. januári nyilvános konzultációkra. 
Továbbá a petíció benyújtója is megállapítja, hogy a KHV műszaki tartalmat nem részletező 
összefoglalása elérhető volt a Környezetvédelmi Minisztérium honlapján. 

                                               
1 HL L 26., 2012.1.28., 1. o.
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A Bizottság ki kívánja emelni, hogy a KHV-irányelv szerint a nyilvánosság tájékoztatására, 
illetve a nyilvános konzultációkra vonatkozó eljárás részleteit a tagállamok határozzák meg 
(6. cikk (6) bekezdés).  Továbbá a KHV-irányelv 8. alapján a konzultáció eredményeit 
„figyelembe kell venni” az engedélyezési eljárás során; ebben az esetben a rendelet 
megállapítja, hogy a két nyilvános konzultáció során nem fogalmazódtak meg vélemények 
vagy megjegyzések.

Mivel az irányelv alapvetően eljárási követelményeket állapít meg, a projekt szükségességére 
vagy helyszínére, valamint a környezeti hatásvizsgálat tartalmának, valamint az előírt 
környezeti feltételek megfelelő jellegének vagy a kockázatcsökkentő intézkedéseknek az 
ellenőrzésére vonatkozó határozatok meghozatala az illetékes nemzeti hatóságok hatáskörébe 
tartozik. Pontosabban megfogalmazva, a tagállamok feladata a tanulmányozott adatok, 
információk és alternatívák minőségének és megfelelőségének biztosítása. A KHV-irányelv 
IV. melléklete sorolja fel a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásokra 
(epidemiológiai tanulmányok) vonatkozó kötelező tartalmat, amelyek nem térnek ki a 
kockázatokra.  Továbbá Olaszország létrehozott egy technikai KHV-bizottságot annak 
érdekében, hogy a hatásvizsgálatot megfelelően végezzék el1.

Összegezve tehát a fent említett kérdésekben a nemzeti igazságügyi hatóságok előtt kell 
jogilag fellépni.

A 92/43/EGK irányelv2 (az élőhelyvédelmi irányelv)

A Natura 2000 területekről szóló uniós jogszabályok kapcsán elmondható, hogy az 
élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) és (4) bekezdése meghatározza a nemzeti hatóságok 
által követendő eljárásokat, mielőtt azok olyan terveket vagy projekteket engedélyeznének, 
amelyek várhatóan jelentős hatást gyakorolnak valamely Natura 2000 területre (közösségi 
jelentőségű területre vagy különleges madárvédelmi területre). A nemzeti hatóságok feladata 
annak megítélése, hogy egy projekt várhatóan jelentős hatást gyakorol-e azon fajokra és 
élőhelyekre, amelyek érdekében az adott területet kijelölték, és amennyiben igen, az 
irányelvben meghatározott eljárás lefolytatása is feladata a projekt jóváhagyását megelőzően.

Olaszországban az élőhelyvédelmi irányelv által előírt megfelelő értékelést a KHV-eljárásba 
integrálták.

A 96/82/EK irányelv3 (a Seveso irányelv)

A Seveso irányelv 9. cikke előírja az üzemeltető számára, hogy készítsen biztonsági jelentést, 
és határozza meg annak elemeit és a vonatkozó határidőket. Az új létesítmények esetében a 
biztonsági jelentés benyújtásának határideje „az építkezés vagy üzemeltetés megkezdése előtti 
ésszerű időszak”. Amennyiben a biztonsági jelentés frissítésére van szükség (például ha egy 
meglévő létesítmény bővítése indokolja), úgy azt „haladéktalanul” el kell készíteni. A petíció 

                                               
1 Lásd az Európai Bíróság által a C-50/09. sz. ügyben többek között a KHV-irányelv 3. cikkéről 2011. március 
3-án hozott ítéletet.

2 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
3 HL L 10., 1997.1.14., 13. o.
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benyújtója szerint ilyen jelentést nem adtak be az illetékes hatósághoz.

A Seveso irányelv 11. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a külső vészhelyzeti tervek 
elkészítésekor és frissítésekor nyilvános konzultációt kell tartani. Emellett az V. melléklet 10. 
pontjában szerepel a „külső vészhelyzeti tervre való hivatkozás", amelyről a 13. cikk (1) 
bekezdése szerint tájékoztatni kell a nyilvánosságot. A petíció benyújtója szerint ezeket a 
követelményeket nem tartották be.

A petíció benyújtója emellett említést tesz arról, hogy nem történt (a tartályok közelsége 
miatti) dominóhatás-vizsgálat. A Seveso irányelv 8. cikke azonban nem ír elő ilyen 
vizsgálatot. Ugyanakkor előírja az érintett létesítmények számára, hogy készítsenek leltárt 
veszélyes anyagaikról, történjen meg az információk cseréje a különböző létesítmények 
között, és tájékoztassák a nyilvánosságot. A petícióból nem derül ki, hogy betartották-e ezeket 
a rendelkezéseket. 

93/43/EK irányelv

Ezt az irányelvet 2006 januárjában hatályon kívül helyezték, és az úgynevezett higiéniai 
jogszabálycsomag lépett a helyébe1.  A 853/2004/EK rendelet III. melléklete VII. szakaszának 
II. fejezete meghatározza az élő kagylók tenyésztésére és begyűjtésére vonatkozó higiéniai 
követelményeket, ideértve a termelési területekre vonatkozó egészségügyi követelményeket 
is. Ezen felül a 854/2004/EK rendelet II. mellékletének II. fejezete hatósági ellenőrzéseket ír 
elő az osztályozott termelési területekről származó élő kagylók vonatkozásában. Ez a fejezet 
továbbá meghatározza az illetékes hatóságok által ezen osztályozott területeken végrehajtandó 
osztályozási és figyelemmel kísérési tevékenységet, ideértve azokat az egészségügyi 
felméréseket is, amelyeket az osztályozott területeknek kell elvégezniük ahhoz, hogy 
engedélyezett termelési területként működhessenek.

A C-135/05. sz. ügyben hozott bírósági ítélet értelmében a petíció benyújtója által említett 
területre nem vonatkozik a Bíróság C-135/05. sz. ügyben hozott döntése. 

Következtetés

Mivel a rendelkezésre bocsátott információk alapján megállapítható az uniós jogszabályok (a 
Seveso-irányelv) lehetséges megszegése, a Bizottság a nemzeti hatóságokkal együtt 
vizsgálatot fog indítani az ügyben. A kagylók termelési területeinek osztályozására vonatkozó
uniós jogszabályok Olaszország említett területein történő lehetséges megsértését illetően 
azonban nem áll rendezésre elegendő információ annak megállapításához, hogy az olasz 
hatóságok betartották-e az érvényes uniós szabályokat. További adatokra van szükség annak 
igazolására, hogy ezeket a termelési területeket az érvényes uniós jogszabályok megsértésével 
osztályozták-e.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK, 853/2004/EK és 854/2004/EK rendelete (HL L 139., 
2004.4.30., 1. és az azt követő oldalak).


