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Komisja Petycji
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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1107/2011, którą złożyła Daniela Spera (Włochy) w imieniu 
Associazione Legami Ionici, w sprawie przedsięwzięcia dotyczącego rafinerii 
ENI Taranto

1. Streszczenie petycji

W przedmiotowej petycji wskazuje się, że w przypadku planu dostosowania struktur rafinerii 
ENI Taranto do celów składowania i transportu ropy naftowej nie przeprowadzono 
odpowiedniej oceny oddziaływania na środowisko.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 lutego 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Dyrektywa 2011/92/UE1(dyrektywa OOŚ)

Komisja zauważa, że w tym przypadku przeprowadzono procedurę OOŚ na podstawie 
wspólnego dekretu wydanego przez ministra środowiska i ministra kultury w dniu 27 
października 2011 r. Dekret ten zawiera szczegółowe ustalenia dotyczące konsultacji 
społecznej zaplanowanej na kwiecień 2010 i styczeń 2011 r. Ponadto składająca petycję 
informuje, że podsumowanie OOŚ o charakterze nietechnicznym było dostępne na stronie 
internetowej Ministerstwa Środowiska. 

Komisja pragnie podkreślić, że zgodnie z dyrektywą OOŚ państwa członkowskie dokonują 

                                               
1 Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1.
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szczegółowych ustaleń dotyczących informowania społeczeństwa i przeprowadzania 
konsultacji społecznej (art. 6 ust. 6). Ponadto zgodnie z art. 8 dyrektywy OOŚ wyniki 
konsultacji są uwzględniane w procedurze zezwolenia na inwestycję. W tym przypadku 
zaznacza się w dekrecie, że w wyniku dwóch konsultacji społecznych nie przedstawiono 
żadnych uwag ani opinii.

Zważywszy, że zasadniczo w dyrektywie ustanawia się wymogi proceduralne, podejmowanie 
decyzji dotyczących zapotrzebowania na przedsięwzięcie lub jego lokalizacji oraz 
weryfikowanie treści oceny oddziaływania na środowisko i właściwego charakteru wszelkich 
nałożonych warunków dotyczących środowiska naturalnego lub środków łagodzących 
wchodzi w zakres odpowiedzialności właściwych organów krajowych. Konkretnie rzecz 
ujmując, państwa członkowskie są odpowiedzialne za zapewnienie jakości i adekwatności 
danych, informacji i zbadanych rozwiązań alternatywnych. W załączniku IV do dyrektywy 
OOŚ określa się treść informacji dotyczących środowiska, przy czym wykaz ten nie obejmuje 
skutków (badań epidemiologicznych) ani ryzyka dla zdrowia ludzi. Ponadto Włochy 
ustanowiły techniczną komisję ds. OOŚ, aby zapewnić właściwe przeprowadzanie oceny1. 

Podsumowując, wszelkie zastrzeżenia prawne dotyczące powyższych kwestii należy kierować 
do krajowych organów sądowych.

Dyrektywa 92/43/EWG2(dyrektywa siedliskowa)

Jeżeli chodzi o prawo UE dotyczące obszarów Natura 2000, w art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy 
siedliskowej określa się procedurę, którą organy krajowe muszą przeprowadzić przed 
wydaniem zezwolenia na realizację planów lub przedsięwzięć, które mogą znacznie wpłynąć 
na obszar objęty siecią Natura 2000 (teren mający znaczenie dla Wspólnoty lub obszar 
specjalnej ochrony). Organy krajowe odpowiadają za ocenę tego, czy przedsięwzięcie może 
mieć znaczący wpływ na gatunki i siedliska, dla których wyznaczono dany obszar, a jeżeli tak 
– za przeprowadzenie procedury określonej w przedmiotowej dyrektywie przed 
zatwierdzeniem przedsięwzięcia.

We Włoszech odpowiednia ocena zgodna z dyrektywą siedliskową zintegrowana jest z 
procedurą OOŚ.

Dyrektywa 96/82/WE3(dyrektywa Seveso)

W art. 9 dyrektywy Seveso nakłada się na prowadzącego zakład obowiązek sporządzania 
sprawozdania o bezpieczeństwie oraz określa się jego treść i terminy przedłożenia. Nowe 
zakłady mają obowiązek przedstawić właściwemu organowi sprawozdanie o bezpieczeństwie 
„w rozsądnym okresie poprzedzającym rozpoczęcie budowy lub działalności”. W przypadku 
aktualizacji tego sprawozdania (np. uzasadnionej rozbudową istniejącego zakładu) zmieniona 
wersja musi zostać przedłożona „niezwłocznie”. Z petycji wynika, że żadne tego rodzaju
sprawozdanie nie zostało przedłożone właściwym organom.

                                               
1 Zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 marca 2011 r. C-50/09, dotyczący między 
innymi art. 3 dyrektywy OOŚ.
2 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
3 Dz.U. L 10 z 14.1.1997, s. 13.
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W art. 11 ust. 3 dyrektywy Seveso przewidziano obowiązek przeprowadzania konsultacji 
społecznej dotyczącej wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych w przypadku ich 
sporządzania lub aktualizacji. Ponadto w pkt 10 załącznika V wymienia się odniesienia do 
zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych jako informacje, które zostaną podane do 
wiadomości publicznej zgodnie z art. 13 ust. 1. Według składającej petycję wymogi te nie 
zostały spełnione.

Składająca petycję informuje również o tym, że nie przeprowadzono badania efektów domina 
(związanych z tym, że zbiorniki znajdują się w bliskiej odległości). W art. 8 dyrektywy 
Seveso nie wymaga się jednak konkretnie przeprowadzenia badania. Wymaga się określenia 
zainteresowanych zakładów, podania spisu substancji niebezpiecznych, zapewnienia 
wymiany informacji między zakładami i podania odpowiednich informacji do publicznej 
wiadomości. Z petycji nie wynika jasno, czy zapewniono zgodność z tymi przepisami. 

Dyrektywa 93/43/WE

W styczniu 2006 r. dyrektywa ta została uchylona i zastąpiona tzw. pakietem higienicznym1. 
W rozdziale II sekcji VII załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 ustanowiono 
wymogi dotyczące higieny w odniesieniu do produkcji i odłowu żywych małży, w tym 
wymogi sanitarne dotyczące obszarów produkcyjnych. Ponadto w rozdziale II załącznika II 
do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 ustanawia się urzędowe kontrole w odniesieniu do 
żywych małży pochodzących ze sklasyfikowanych obszarów produkcyjnych. Rozdział ten 
obejmuje klasyfikację i monitorowanie prowadzone przez właściwe organy na wspomnianych 
obszarach, w tym badania sanitarne, które właściwe organy muszą przeprowadzić przed 
sklasyfikowaniem danego obszaru jako zatwierdzonego obszaru produkcyjnego.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-135/05 – obszar, którego 
dotyczy petycja, nie jest objęty zakresem wyroku Trybunału w sprawie C-135/05. 

Wniosek

Ponieważ na podstawie dostarczonych informacji można stwierdzić możliwe naruszenie 
prawodawstwa UE (przepisów dyrektywy Seveso), Komisja rozpocznie dochodzenie we 
współpracy z organami krajowymi. Jeżeli chodzi o możliwe naruszenie prawodawstwa UE 
dotyczącego klasyfikacji obszarów produkcji żywych małży we wskazanej części Włoch, 
istnieje zbyt mało dowodów na to, że włoskie organy nie przestrzegały obowiązujących 
przepisów unijnych. Konieczne jest zgromadzenie większej ilości danych, aby ustalić, czy 
jakiekolwiek obszary produkcyjne zostały sklasyfikowane niezgodnie z obowiązującym 
prawodawstwem UE.

                                               
1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004, 853/2004 i 854/2004; Dz.U. L 139 z 
30.4.2004, s. 1 i następne


