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Ref.: Petiția nr. 1107/2011, adresată de Daniela Spera, de cetățenie italiană, în numele 
asociației „Legamionici”, privind proiectul rafinăriei ENI din Taranto

1. Rezumatul petiției

Petiția semnalează că în cadrul proiectului de adaptare a structurilor rafinăriei ENI din 
Taranto în vederea stocării și transportului petrolului brut, evaluarea impactului asupra 
mediului nu a fost efectuată în mod corespunzător.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 februarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Directiva 2011/92/UE1 (Directiva EIM)

Comisia precizează că s-a efectuat o procedură EIM în acest caz, finalizată printr-un Decret 
comun emis de ministerele Mediului și Culturii, la 27.10.2011. Acest decret prezintă în 
detaliu metodologia consultărilor publice desfășurate în aprilie 2010 și ianuarie 2011. În plus, 
petiționara afirmă că rezumatul EIM non-tehnic a fost pus la dispoziție pe site-ul Ministerului 
Mediului.

Comisia dorește să sublinieze că Directiva EIM precizează că modalitățile detaliate privind 
informarea și consultarea publicului sunt stabilite de către statele membre [articolul 6 
alineatul (6). De asemenea, articolul 8 din Directiva EIM prevede că rezultatele consultărilor 
                                               
1 JO L 26, 28.1.2012, p. 1.
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„sunt luate în considerare” în cadrul procedurii de aprobare de dezvoltare; în acest caz, 
decretul indică faptul că nu s-au prezentat observații sau opinii în urma celor două consultări 
cu publicul.

Dat fiind faptul că directiva stabilește cerințe esențiale de ordin procedural, deciziile cu 
privire la necesitatea unui proiect sau amplasamentul acestuia și verificarea fondului 
raportului de mediu și a oportunității impunerii oricăror cerințe de mediu sau măsuri de 
atenuare se înscriu în sfera de responsabilitate a autorităților naționale competente. Mai exact, 
statele membre, sunt responsabile cu asigurarea calității și a caracterului adecvat al datelor, 
informațiilor și alternativelor analizate. Anexa IV la Directiva EIM prezintă conținutul care 
trebuie acoperit de informațiile de mediu, fără a include însă consecințele asupra sănătății 
umane (studii epidemiologice) și riscurile. Pe lângă aceasta, Italia a constituit o comisie 
tehnică EIM pentru a se asigura că evaluarea se efectuează în mod corespunzător1. 

În concluzie, cale de atac în legătură cu aspectele de mai sus ar trebui să vizeze autoritățile 
judiciare naționale.

Directiva 92/43/CEE2 (Directiva „Habitate”)

În ceea ce privește legislația UE privind natura, articolul 6 alineatele (3) și (4) din Directiva 
privind habitatele definesc procedura care trebuie urmată de autoritățile naționale înainte de a 
autoriza planuri sau proiecte susceptibile să exercite un impact semnificativ asupra unui sit 
Natura 2000 (sit de importanță comunitară sau arie de protecție specială). Autoritățile 
naționale au responsabilitatea de a evalua posibilitatea ca un proiect să aibă un impact 
semnificativ asupra speciilor și habitatelor pentru care situl a fost desemnat și, în caz 
afirmativ, de a urma procedura definită în directivă înaintea aprobării proiectului.

În Italia, evaluarea corespunzătoare în temeiul Directivei „Habitate” este integrată în 
procedura de evaluare a impactului asupra mediului.

Directiva 96/82/CE3 (Directiva Seveso)

Articolul 9 din Directiva Seveso impune operatorului să realizeze un raport de securitate și 
precizează elementele și termenele acestuia. În cazul entităților noi, termenul de predare 
raportului de securitate către autoritatea competentă este „un interval rezonabil de timp înainte 
de începerea construcției sau a exploatării”. În cazul unei actualizări a raportului de securitate 
(de exemplu, justificate prin extinderea unei entități existente), acesta va fi prezentat „fără 
întârziere”. Potrivit petiției, autoritatea competentă nu a primit un astfel de raport.

Conform articolului 11 alineatul (3) din Directiva Seveso, publicul trebuie să fie consultat în 
legătură cu planurile de urgență externe în momentul în care acestea sunt stabilite sau 
actualizate. În plus, punctul 10 din Anexa V menționează „referire[a] la planul de urgență 
extern”, reprezentând informațiile care trebuie comunicate publicului în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (1). Potrivit petiționarei, aceste cerințe nu au fost îndeplinite.
                                               
1 A se vedea hotărârea CEJ în cauza C-50/09, 3.3.11, printre altele, cu privire la articolul 3 din Directiva EIM.
2 JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
3 JO L 10, 14.1.1997, p. 13.



CM\903820RO.doc 3/3 PE491.008v01-00

RO

De asemenea, petiționara reclamă lipsa unui studiu privind efectele în lanț (având în vedere 
proximitatea rezervoarelor). Cu toate acestea, articolul 8 din Directiva Seveso nu impune un 
studiu de acest gen. Aceasta cere în schimb identificarea entităților în cauză, un inventar al 
substanțelor periculoase prezente în cadrul entității, schimbul de informații între entități și 
informarea publicului. Din petiție nu reiese clar dacă aceste dispoziții au fost respectate sau 
nu. 

Directiva 93/43/CE

Această directivă a fost abrogată din ianuarie 2006 și înlocuită cu așa-numitul „pachet 
igienă”1. Capitolul II secțiunea VII din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 stabilește 
cerințele de igienă care se aplică producției și recoltării moluștelor bivalve vii, inclusiv 
cerințele sanitare care se aplică zonelor de producție. În plus, capitolul II din anexa II la 
Regulamentul (CE) nr. 853/2004 stabilește controale oficiale privind moluștele bivalve vii din 
zonele de producție clasificate. Acest capitol include clasificarea și monitorizarea efectuate de 
autoritățile competente (AC) în zonele respective, inclusiv controalele sanitare pe care AC 
trebuie să le realizeze în avans pentru a clasifica o zonă drept zonă de producție autorizată.

Referitor la hotărârea CEJ în cauza C-135/05 – situl la care face referire petiționara nu este 
menționat în hotărârea Curții în cauza C-135/05. 

Concluzie

Întrucât pe baza informațiilor prezentate se poate stabili o încălcare a legislației UE (Directiva 
Seveso), Comisia va lansa investigații pe lângă autoritățile naționale. Referitor la posibila 
încălcare a legislației UE privind clasificarea zonelor de producție pentru moluștele bivalve în 
această parte a Italiei, nu există suficiente elemente care să confirme că autoritățile italiene nu 
au respectat normele actuale ale UE. Pentru a verifica dacă oricare dintre zonele producție a 
fost clasificată contrar legislației UE, sunt necesare date suplimentare.

                                               
1 Regulamentele (CE) nr. 852/2004, nr. 853/2004 și nr. 854/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, 
JO L 139, 30.4.2004, p. 1 și următoarele.


