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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1107/2011, ko Associazione Legami Ionici vārdā iesniedza 
Itālijas valstspiederīgā Daniela Spera, par ENI Taranto pārstrādes iekārtas 
projektu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumrakstā ir norādīts, ka saistībā ar plānu pielāgot ENI Taranto pārstrādes objektu jēlnaftas 
uzglabāšanai un pārvietošanai netika pienācīgi veikts ietekmes uz vidi novērtējums.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 2. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Direktīva 2011/92/ES1 (IVN direktīva)

Komisija norāda, ka šajā gadījumā saskaņā ar vides un kultūras ministru 2011. gada 
27. oktobrī izdoto kopīgo dekrētu tika veikta ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūra. 
Šajā dekrētā ir ietverti sīki izstrādāti noteikumi sabiedrības viedokļa apzināšanai 2010. gada 
aprīlī un 2011. gada janvārī. Turklāt lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka Vides ministrijas 
tīmekļa vietnē bija pieejams netehnisks IVN kopsavilkums.

Komisija gribētu uzsvērt, ka IVN direktīvā (6. panta 6. punktā) ir noteikts, ka dalībvalstis 
paredz sīki izstrādātus noteikumus sabiedrības informēšanai un viedokļa apzināšanai. Turklāt 
IVN direktīvas 8. pantā ir noteikts, ka „attīstības piekrišanas procedūrā jāņem vērā” 
                                               
1 OV L 26, 28.1.2012., 1. lpp.
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sabiedriskās apspriešanas rezultāti. Šajā gadījumā dekrētā ir norādīts, ka abu sabiedrisko 
apspriešanu rezultātā netika izteikti nekādi novērojumi vai viedokļi.

Tā kā direktīvā ir noteiktas galvenokārt procedūras prasības, lēmumi par projekta 
nepieciešamību vai tā atrašanās vietu un vides pārskata satura pārbaudi, kā arī par 
piemērojamo vides nosacījumu vai ietekmes mazināšanas pasākumu atbilstību ir tikai 
kompetento valsts iestāžu ziņā. Precīzāk, dalībvalstis ir atbildīgas par pētīto datu, informācijas 
un alternatīvu kvalitāti un atbilstību. IVN direktīvas IV pielikumā ir norādīts saturs, kas 
jāietver vides informācijā un pētījumos par ietekmi uz cilvēka veselību (epidemioloģiskajos 
pētījumos), un riski tajā nav ietverti. Turklāt Itālijā darbojas Tehniskā IVN komisija, lai 
nodrošinātu atbilstošu novērtējuma veikšanu1. 

Tātad jebkurš juridisks strīds saistībā ar iepriekš minētajiem jautājumiem jārisina valsts tiesu 
iestādēs.

Direktīva 92/43/EEK2 (Dzīvotņu direktīva)

Attiecībā uz ES tiesību aktiem par Natura 2000 teritorijām Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. un 
4. punktā ir noteikta kārtība, kas jāievēro valsts varas iestādēm pirms tādu plānu vai projektu 
apstiprināšanas, kuriem varētu būt nozīmīga ietekme uz kādu Natura 2000 teritoriju (Kopienā 
nozīmīgu teritoriju vai īpaši aizsargājamu teritoriju). Valsts varas iestādes ir atbildīgas par 
novērtējuma sniegšanu attiecībā uz to, vai projektam varētu būt nozīmīga ietekme uz tām 
sugām un dzīvotnēm, kuru dēļ ir izraudzīta attiecīgā teritorija, un apstiprinošas atbildes 
gadījumā par direktīvā noteiktās kārtības ievērošanu pirms projekta apstiprināšanas.

Itālijā IVN procedūrā ir paredzēts atbilstošs novērtējums saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu.

Direktīva 96/82/EK3 (Seveso direktīva)

Seveso direktīvas 9. pantā ir izvirzīta prasība, ka vadītājam jāizstrādā drošības pārskats, un 
noteikti tā elementi un termiņi. Jaunu uzņēmumu gadījumā drošības pārskatu kompetentajai 
iestādei nosūta „pietiekami laikus pirms būvdarbu vai ekspluatācijas sākšanas”. Drošības 
pārskata atjaunināšanas gadījumā (piemēram, to pamatojot ar jau pastāvoša uzņēmuma 
paplašināšanu) tas jāiesniedz „uzreiz”. Saskaņā ar lūgumrakstu šāds pārskats kompetentajai 
iestādei netika iesniegts.

Seveso direktīvas 11. panta 3. punktā ir noteikts, ka, izstrādājot vai atjauninot ārējos 
operatīvās rīcības plānus, notiek konsultēšanās ar sabiedrību. Turklāt V pielikuma 10. punktā 
ir minēta „atsauce uz ārējo operatīvās rīcības plānu” kā informāciju, kas jāsniedz sabiedrībai 
saskaņā ar 13. panta 1. punktu. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas teikto šīs prasības nav 
izpildītas.

Lūgumraksta iesniedzēja norāda arī to, ka trūkst pētījuma par domino efektu (tvertņu tuvā 

                                               
1 Skatīt Eiropas Savienības Tiesas 2011. gada 3. marta spriedumu lietā C-50/09 inter alia par IVN direktīvas
3. pantu.
2 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
3 OV L 10, 14.1.1997., 13. lpp.
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izvietojuma dēļ). Tomēr saskaņā ar Seveso direktīvas 8. pantu šāds pētījums nav obligāts. Šajā 
pantā ir noteikts, ka ir jāapzina attiecīgie uzņēmumi un bīstamo vielu krājumi tajos, 
jānodrošina informācijas apmaiņa starp uzņēmumiem un jāinformē sabiedrība. No 
lūgumrakstā ietvertās informācijas nav skaidrs, vai šie noteikumi ir izpildīti.

Direktīva 93/43/EK

Kopš 2006. gada janvāra šī direktīva ir atcelta un aizstāta ar tā saukto „higiēnas tiesību aktu 
paketi”1. Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma VII sadaļas II nodaļā ir noteiktas higiēnas 
prasības dzīvu gliemeņu ražošanai un ievākšanai, tostarp sanitārās prasības ražošanas 
teritorijām. Savukārt Regulas (EK) Nr. 854/2004 II pielikuma II nodaļā ir noteikta oficiālā 
kontrole attiecībā uz dzīvām gliemenēm no klasificētām ražošanas teritorijām. Šajā nodaļā ir 
aprakstīta šo teritoriju klasifikācija un uzraudzība, ko veic kompetentās iestādes, ietverot 
sanitāro izpēti, kas kompetentajai iestādei jāveic, pirms teritorija tiek klasificēta kā atļauta 
ražošanas teritorija.

Eiropas Savienības Tiesas spriedums lietā C-135/05 — uz lūgumraksta iesniedzējas minēto 
teritoriju Tiesas nolēmums lietā C-135/05 neattiecas. 

Secinājums

Tā kā, pamatojoties uz sniegto informāciju, var konstatēt iespējamu ES tiesību aktu (Seveso
direktīvas) pārkāpumu, Komisija sāks izmeklēšanu valsts varas iestādēs. Attiecībā uz 
iespējamo ES tiesību aktu pārkāpumu saistībā ar dzīvo gliemeņu ražošanas teritoriju 
klasifikāciju šajā Itālijas daļā nav pietiekami daudz informācijas, kas apstiprinātu, ka Itālijas 
iestādes patiešām nav ievērojušas spēkā esošos ES noteikumus. Lai pārbaudītu, vai kāda no 
ražošanas teritorijām nav tikusi klasificēta, neievērojot spēkā esošos ES tiesību aktus, 
nepieciešams vairāk informācijas.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 852/2004, Nr. 853/2004 un Nr. 854/2004, OV L 139, 
30.4.2004., sākot no 1. lpp.


