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Tema: Peticija Nr. 1107/2011 dėl Taranto naftos perdirbimo įmonės ENI projekto, 
kurią pateikė Italijos pilietė Daniela Spera asociacijos „Legami Ionici“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijoje atkreipiamas dėmesys į tai, kad nebuvo tinkamai atliktas Taranto naftos perdirbimo 
įmonės ENI įrenginių, skirtų neapdorotai naftai sandėliuoti ir vežti, diegimo projekto poveikio 
aplinkai vertinimas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. vasario 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Direktyva 2011/92/ES1 (PAV direktyva)

Komisija pažymi, kad šiuo atveju bendru 2011 m. spalio 27 d. aplinkos ir kultūros ministrų 
nutarimu buvo atliktas poveikio aplinkai vertinimas (PAV). Šiame nutarime pateikiami 
išsamūs 2010 m. balandžio mėn. ir 2011 m. sausio mėn. viešų konsultacijų planai. Taip pat 
peticijos pateikėja teigia, kad Aplinkos ministerijos svetainėje buvo galima rasti netechninio 
pobūdžio PAV santrauką.

Komisija norėtų pabrėžti, kad PAV direktyvoje teigiama, kad išsamius visuomenės 
informavimo ir konsultavimo planus nustato valstybės narės (6 straipsnio 6 dalis). Be to, PAV 
direktyvos 8 straipsnyje teigiama, kad per sutikimo planuojamai veiklai davimo procedūrą 

                                               
1 OL L 26, 2012 1 28, p. 1.
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atsižvelgiama į konsultacijų rezultatus; šiuo atveju nutarime nurodoma, kad po dviejų viešų 
konsultacijų nebuvo pateikta jokių pastabų ir nuomonių.

Atsižvelgiant į tai, kad direktyvoje nustatomi iš esmės procedūriniai reikalavimai, sprendimus 
dėl projekto būtinumo ar jo vietos, dėl poveikio aplinkai ataskaitos išvadų ir atitinkamo 
susijusių aplinkos sąlygų ir poveikio švelninimo priemonių pobūdžio patikrinimo turi priimti 
kompetentingos nacionalinės institucijos. Konkrečiau kalbant, valstybės narės turi užtikrinti 
išnagrinėtų duomenų, informacijos ir alternatyvų kokybę bei adekvatumą. PAV direktyvos 
IV priede pateikiamas sąrašas dalykų, kurie turi būti įraukti į su aplinką susijusią informaciją, 
o poveikis ir pavojus žmogaus sveikatai (epidemiologiniai tyrimai) neįtraukiami. Be to, 
siekdama, kad vertinimas būtų atliekamas tinkamai1, Italija įsteigė techninę PAV komisiją. 
Taigi bet kokius su minėtu atveju susijusias teisines problemas reikėtų teikti nacionalinėms 
teisminėms institucijoms.

Direktyva 92/43/EEB2 (Buveinių direktyva)

Dėl ES teisės aktų susijusių su tinklo „Natura 2000“ teritorijomis, Buveinių direktyvos 
6 straipsnio 3 ir 4 dalyse apibrėžiama procedūra, kurios turi laikytis nacionalinės valdžios 
institucijos prieš suteikdamos leidimą įgyvendinti planus ir projektus, kurie galbūt darys 
didelį poveikį „Natura 2000“ teritorijai (Bendrijos svarbos ir specialios apsaugos teritorija).
Nacionalinės valdžios institucijos atsakingos už vertinimą, ar projektas gali daryti didelį 
poveikį rūšims ir buveinėms paskirtoje teritorijoje, o jeigu toks poveikis daromas, prieš 
pritardamos projektui, jos turi laikytis direktyvoje numatytos procedūros.

Italijoje pagal Buveinių direktyvą atliekamas tinkamas vertinimas įtrauktas į PAV procedūrą.

Direktyva 96/82/EB3 (Seveso direktyva)

Seveso direktyvos 9 straipsnyje reikalaujama, kad veiklos vykdytojai rengtų saugos 
ataskaitas, ir nurodomos jas sudarančios dalys bei jų teikimo terminai. Naujiems objektams 
taikomas terminas, per kurį kompetentingai institucijai reikia pateikti saugos ataskaitą – „likus 
pakankamai laiko prieš pradedant statybą ar veiklą“. Atnaujinus saugos ataskaitą (pvz., dėl 
praplėstos esamo objekto veiklos), ji pateikiama nedelsiant. Remiantis peticija, 
kompetentingai institucijai tokios ataskaitos nebuvo pateiktos.

Seveso direktyvos 11 straipsnio 3 dalyje reikalaujama, kad sudarant ar atnaujinant išorės 
avarinius planus būtų tariamasi su visuomene. Be to, V priedo 10 punkte įvardijama „nuoroda 
į išorės avarinį planą“, kaip informaciją, kurią pagal 13 straipsnio 1 dalį reikia perduoti 
visuomenei. Peticijos pateikėjos teigimu, šių reikalavimų nebuvo laikomasi.

Peticijos pateikėja taip pat nurodo, kad nebuvo atliktas domino efekto tyrimas (dėl arti 
esančių rezervuarų). Vis dėlto Seveso direktyvos 8 straipsnyje tokio tyrimo nereikalaujama.
Juo reikalaujama nustatyti susijusius objektus, aprašyti laikomas pavojingas medžiagas, 

                                               
1 Žr. 2011 m. kovo 3 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą C-50/09, inter alia, dėl 
PAV direktyvos 3 straipsnio.
2 OL L 206 1992 7 22, p. 7.
3 OL L 10, 1997 1 14, p. 13.
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keistis objektų turima informacija ir informuoti visuomenę. Peticijoje nenurodoma, ar šių 
nuostatų buvo laikomasi.

Direktyva 93/43/EB

Nuo 2006 m. sausio mėn. ši direktyva buvo panaikinta ir pakeista vadinamuoju higienos 
srities teisės aktų rinkiniu1. Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo VII skirsnio II skyriuje 
nustatyti gyvų dvigeldžių moliuskų auginimo ir surinkimo higienos reikalavimai, įskaitant 
auginimo teritorijų sanitarinius reikalavimus. Be to, Reglamento (EB) Nr. 854/2004 II priedo 
II skyriuje nustatyta oficiali dvigeldžių moliuskų iš suklasifikuotų auginimo teritorijų 
kontrolė. Šiame skyriuje pateikiama tose srityse kompetentingų institucijų atliekama 
klasifikacija ir stebėsena, įskaitant sanitarinius patikrinimus, kuriuos kompetentingos 
institucijos privalo atlikti prieš priskirdamos teritoriją patvirtintoms auginimo teritorijoms.

Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-135/05 – peticijos pateikėjos nurodyta teritorija 
Teisingumo Teismo bylos C-135/05 sprendime nenagrinėjama. 

Išvada

Kadangi remiantis pateikta informacija galima nustatyti galimą ES teisės akto 
(Seveso direktyvos) pažeidimą, Komisija su nacionalinės valdžios institucijomis pradės 
tyrimą. Dėl galimo ES teisės aktų dėl dvigeldžių moliuskų auginimo teritorijų klasifikavimo 
pažeidimo Italijoje pažymėtina, kad nėra pakankamai duomenų, kuriais būtų patvirtinta, kad 
Italijos valdžios institucijos nesilaikė galiojančių ES taisyklių. Reikia daugiau informacijos, 
norint patvirtinti, kad auginimo teritorijos buvo suklasifikuotos pažeidžiant galiojančius ES 
teisės aktus.“

                                               
1 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 852/2004, Nr. 853/2004 ir Nr. 854/2004, OL L 139 
2004 4 30, psl. 1 ir toliau.


