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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.6.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0483/2007, внесена от Roberto Giurastante, с италианско 
гражданство, от името на организацията „Приятели на Земята“ 
('Friends of the Earth'), относно нарушения на общностното 
законодателство в  областта на околната среда при процедурата за 
оценка на въздействието върху околната среда и относно опасни 
промишлени предприятия (Директива Seveso)

Петиция 1147/2008, внесена от Roberto Giurastante, с италианско 
гражданство, от името на Greenaction Transnational, относно 
евентуалното изграждане на завод за регазификация в  близост до 
Триест (Италия)

Петиция 1472/2009, внесена от Bernard Vojko, със словенско 
гражданство, от името на „Alpe Adria Green“, относно планирания 
терминал за газ в Триест (Италия)

1. Резюме на петиция 0483/2007

Вносителят на петицията изказва недоволство във връзка с плановете за изграждане на 
два завода за регазифициране в Триесткия залив, единият от които ще бъде в 
промишлената зона на сушата, а другият – на плаваща платформа; като и двата проекта 
са опасни поради риска за здравето и безопасността на населението и поради щетите за 
околната среда.  Той изразява възмущение, по-специално, във връзка с недостатъците в 
процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, която се извършва без 
подходяща осведоменост на населението, във връзка с липсата на предварителна 
стратегическа оценка на газопроводите, от нарушаването на правилата за безопасност 
на промишлените предприятия и на такива, представляващи сериозен риск от аварии 
(Директива Seveso), замърсяването на моретата и океаните, включително 
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трансграничното замърсяване, подценяването на геологичния риск и риска от 
терористични нападения и намесата в международния морски трафик. Твърди се, че 
Словения, която участва в проектите, е извършила правилно процедурата по оценка на 
въздействието върху околната среда и нейното министерство на околната среда е 
излязло с отрицателно становище.

Резюме на петиция 1147/2008

Вносителят на петицията насочва вниманието към планове на органите за изграждане 
на завод за регазификация в близост до Триест, на границата със Словения. Той изтъква 
опасностите за общественото здраве и околната среда от такива инсталации, най-вече 
поради очакваното охлаждане на морето в резултат от изхвърлянето на студена вода и 
последствията от това за морската екосистема в залива на Триест. Вносителят също 
така насочва вниманието към възраженията, които са били отправени от съседна 
Словения. Вносителят пита дали плановете са били изготвени в съответствие със 
съответното европейско законодателство, например правилата за оценка на 
въздействието на подобни инсталации върху околната среда.

Резюме на петиция 1472/2009

Вносителят на петицията възразява срещу планираното изграждане на терминал за газ в 
района Muggia Bay между Триест и Словения, като твърди, че планираното 
местоположение на терминала, където вече се намира опасна индустриална инсталация, 
е в непосредствена близост до гъсто населен район до границата между Италия и 
Словения. Той посочва, че словенските органи са изразили своето възражение срещу 
планирания терминал и изказва редица възражения срещу процедурите, следвани от 
италианските органи на етапите на планиране. Вносителят оспорва валидността на 
оценките на въздействието върху околната среда, като твърди, че не се провежда 
допитване до местните жители и че научните доклади и данни са неточни и/или 
непълни; той също така се позовава и на възможни нарушения на конкуренцията. Той 
твърди, че проектът нарушава редица директиви на ЕС и затова отправя искане да се 
проведе разследване от неговите институции.

2. Допустимост

0483/2007: Обявена за допустима на 20 септември 2007 г. Комисията е приканена да 
предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).
1147/2008: Обявена за допустима на 5 февруари 2009 г. Комисията е приканена да 
предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).
1472/2009: Обявена за допустима на 22 януари 2010 г.  Комисията е приканена да 
предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 7 март 2008 г.

Петиция 0483/2007

Вносителят на петицията се позовава на строителни проекти за два завода за 
регазифициране на втечнен природен газ, за които има предложение да бъдат 
построени в Триесткия залив, близо до словенската граница. Той твърди, че 
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италианските органи са нарушили редица европейски директиви, а именно Директива 
85/337/ЕИО1 във вида, в който е изменена (Директива за оценка на въздействието върху 
околната среда), Директива 2001/42/ЕО2 (Директива за стратегическа оценка на 
околната среда) и изменената Директива 96/82/EО3  (Директива Seveso). 

По-конкретно, вносителят на петицията се позовава на липсата на енергиен план и 
оценката му в рамките на Директивата за стратегическа оценка на околната среда и 
изразява недоволство от неправилно проведените в рамките на Директивата за оценка 
на въздействието върху околната среда трансгранични консултации. Накрая, в 
приложенията към петицията вносителят предоставя различни документи, свързани с 
прилагането на Директивата Seveso в провинция Триест.

Също така вносителят директно е изпратил петицията до Комисията. На 12 септември 
2007 г. до вносителя е изпратен отговор, в който се описва най-общо преценката на 
Комисията по повдигнатите от него въпроси. 

По отношение на двата строителни проекта за заводи за регазифициране на втечнен 
природен газ, Комисията вече е изискала информация за прилагането на разпоредбите 
за трансгранични консултации от Директивата за оценка на въздействието върху 
околната среда към тези проекти от страна на италианските органи. Те са потвърдили, 
че е поставено началото на трансграничните консултации със Словения в контекста на 
процедурите за оценка на въздействието върху околната среда. Също така 
италианските органи са представили на словенските органи документи във връзка с 
риска от злополуки, произтичащ от проектите, като част от процедурите за 
трансгранични консултации. Въз основа на наличната информация изглежда, че все 
още текат процедури за разрешение на проектите и че засега няма причина да се смята, 
че съответните разпоредби на общностното законодателство не са били правилно 
приложени. Що се отнася до Директива 2001/42/EО, тя трябва да се прилага към 
определени планове и програми, включително и енергийни планове, преди те да бъдат 
приети. Независимо от това, Директивата за стратегическа оценка на околната среда не 
съдържа задължение за държавите членки да съставят такива планове. Следователно в 
този аспект не е открито нарушение на общностното законодателство. 

Въпреки това, приложенията към петицията повдигат съмнения относно правилното 
прилагане в провинция Триест на разпоредбите на член 13, параграф 1 от Директивата 
Seveso, в който се изисква следното: „Държавите членки гарантират, че 
информацията за мерките за безопасност и необходимото поведение в случай на 
авария се предоставя редовно и в най-подходящата форма, без да се налага да я 
изискват, на всички хора и всички служби, обслужващи обществеността (като 
училища и болници), които могат да бъдат повлияни от големи аварии, произтичащи 

                                               
1 Директива на Съвета 85/337/EИО of 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда, изменена с Директиви 97/11/EО и 2003/35/EО.
2  Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката 
на последиците на някои планове и програми върху околната среда.
3 Директива 96/82/EО на Съвета от 9 декември 1996 г. относно контрола на опасностите от големи 
аварии, които включват опасни вещества, изменена с Регламент (EО) № 1882/2003 и Директива 
2003/105/EО.
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от предприятие, обхванато от член 9.“

От италианските органи са поискани разяснения относно прилагането на 
горепосочените разпоредби на Директивата Seveso в контекста на обща среща, 
проведена в Рим на 28 януари 2008 г. Италианските органи за обещали да изпратят 
отговор до Комисията в срок от един месец след срещата. 

Комисията ще информира комисията по петиции за резултата от оценката на 
информацията, която все още се очаква от италианските органи.

4. Отговор от Комисията, получен на 24 април 2009 г.

Петиция 0483/2007.

Италианските органи отговориха на искането на Комисията за информация с писмо от 
28 февруари 2008 г.

След оценка на информацията, която се съдържа в него, на 19 март 2009 г. Комисията 
реши да отправи официално уведомително писмо до Италия за нарушение на член 13, 
параграф 1 от Директива 96/82/EО1 във вида, в който е изменена (Директивата Seveso).
Петиция 1147/2008.

Вносителят на петицията насочва вниманието към планове на органите за изграждане 
на завод за регазификация в близост до Триест, на границата със Словения. Той изтъква 
опасностите за общественото здраве и околната среда от такива инсталации, най-вече 
поради очакваното охлаждане на морето в резултат от изхвърлянето на студена вода и 
последствията от това за морската екосистема в залива на Триест. Вносителят също 
така насочва вниманието към възраженията, които са били отправени от съседна 
Словения. Вносителят пита дали плановете са били изготвени в съответствие със 
съответното европейско законодателство, например правилата за оценка на 
въздействието на подобни инсталации върху околната среда.

Комисията отговори с писмо от 3 ноември 2008 г. на съвсем същата информация, 
предоставена от вносителя.  Комисията отговори и на по-ранно писмо от вносителя на 
12 ноември 2007 г., както и на парламентарен въпрос с искане за писмен отговор P 
2006/2700 относно предложените инсталации.

В контекста на настоящата петиция, Комисията би желала да повтори следните две 
точки:

На първо място, процедурата по извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (ОВОС), съгласно Директива 85/337/ЕИО2 на Съвета, във вида в който е 
изменена, все още продължава.  Тази процедура включва консултации със Словения 
съгласно конвенцията от Еспоо на ИКЕ на ООН от 1991 г. за оценка на въздействието 
                                               
1 Директива 96/82/EО на Съвета от 9 декември 1996 г. относно контрола на опасностите от големи 
аварии, които включват опасни вещества, изменена с Регламент (EО) № 1882/2003 и Директива 
2003/105/EО.
2 OВ L 175, 5.7.1985 г.; OВ L 73, 14.3.1997 г.; OВ L 156, 25.6.2003 г..
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върху околната среда в трансграничен контекст. ОВОС следва да обхваща всички 
възможни опасности за общественото здраве и морската екосистема на залива на 
Триест, които биха могли да възникнат от подобни инсталации;

Второ, що се отнася до писмото от Министерството на културните ценности и 
културните дейности на регион Friuli Venezia Giulia от 3 юли 2008 г., на което се 
позовава вносителят, Комисията отбелязва, че това е становище на орган, изразено като 
част от текуща процедура за ОВОС.  Препратката в писмото към Директива 
2001/42/ЕО1 относно стратегическата екологична оценка е свързана с прилагането й
към евентуално бъдещо изменение на регулационния план на пристанището в залива на 
Tриест.  Комисията обаче няма информация италианските органи да са взели решение 
за изменение на този план.

Въз основа на предоставената информация, на този етап Комисията не може да 
установи нарушения на правото на ЕО във връзка с околната среда.

5. Отговор от Комисията, получен на 24 юни 2010 г.

Петиции 0483/2007, 1147/2008 и 1472/2009

По отношение на двете инсталации за регазификация, планирани за залива на Триест, 
от наличната информация става ясно, че все още не е издадено разрешение за проектите 
и че все още продължават разговорите между Италия и Словения в рамките на 
съответните процедури за ОВОС. В момента Комисията съдейства на двустранния 
процес между засегнатите две държави членки. На този етап Комисията не възнамерява 
да провежда каквото и да е паралелно разследване, тъй като то може да изложи на 
опасност ролята на Комисията за улесняване на процеса.

По отношение на прилагането на член 13, параграф 1 от Директивата Seveso 96/82/EО2, 
в провинция Триест, освен размяната на информация с италианските органи по 
въпроса, на 19.3.2009 г. Комисията реши да изпрати официално писмо до Италия във 
връзка с нарушаване на член 13, параграф 1. 

В момента се оценява отговорът, изпратен от италианските органи. Следва да се 
отбележи, че посоченото производство за установяване на неизпълнение на задължение 
засега не е свързано с двете инсталации за регазификация, планирани да бъдат 
изградени в залива на Триест. 

Комисията ще информира комисията по петиции относно развитието на ситуацията във 
връзка с предложените за изграждане в залива на Триест инсталации за регазификация. 
Комисията ще информира също така комисията за всички по-нататъшни стъпки, които 
ще се предприемат в контекста на настоящото производство за установяване на 
неизпълнение на задължения относно прилагането на член 13, параграф 1 от 
Директивата Seveso в провинция Триест.

                                               
1 ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30.
2 ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13–33.
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6. Отговор от Комисията, получен на 11 февруари 2011 г.

По отношение на двете инсталации за регазификация, планирани за залива на Триест, 
от наличната информация става ясно, че все още не е издадено разрешение за проектите 
и че все още продължават разговорите между Италия и Словения в рамките на 
съответните процедури за ОВОС. В момента Комисията съдейства на двустранния 
процес между засегнатите две държави членки. На този етап Комисията не възнамерява 
да провежда каквото и да е паралелно разследване, тъй като то може да изложи на 
опасност ролята на Комисията за улесняване на процеса.

По отношение на прилагането на член 13, параграф 1 от Директивата Seveso 96/82/EО1, 
в провинция Триест, освен размяната на информация с италианските органи по 
въпроса, на 19.3.2009 г. Комисията реши да изпрати официално писмо до Италия във 
връзка с нарушаване на член 13, параграф 1. След оценка на изпратените от 
италианските органи отговори на официалното писмо Комисията реши да изпрати на 
Италия мотивирано становище във връзка с нарушаване на член 13, параграф 1. В 
момента се извършва оценка на изпратените от италианските органи отговори на 
мотивираното становище. 

Следва да се отбележи, че посоченото производство за установяване на неизпълнение 
на задължение засега не е свързано с двете инсталации за регазификация, планирани да 
бъдат изградени в залива на Триест. Това се дължи на факта, че член 13, параграф 1 от 
Директива Seveso се отнася само за вече функциониращи предприятия, а двете 
инсталации за регазификация, планирани да бъдат изградени в залива на Триест, все 
още не са получили разрешение за осъществяване на проекта и следователно не са 
изградени. 

Комисията ще информира комисията по петиции за развитието по случая във връзка с 
предложените за изграждане в залива на Триест инсталации за регазификация и ще 
информира също така комисията за всички по-нататъшни стъпки, които ще бъдат 
предприети в контекста на настоящото производство за установяване на неизпълнение 
на задължения относно прилагането на член 13, параграф 1 от Директивата Seveso в 
провинция Триест.

7. (REV IV) Отговор на Комисията, получен на 6 септември 2011 г.

Петиция 0483/2007.

По отношение на двете инсталации за регазифициране, планирани да бъдат изградени в 
залива на Триест, от наличната информация става ясно, че все още не е издадено 
разрешение за проектите и че все още продължават разговорите между Италия и 
Словения в рамките на съответните процедури за ОВОС. Комисията, която продължава 
да подпомага двустранния процес между тези две държави членки, е поискала от 
италианските органи да предоставят допълнителни разяснения. 

                                               
1 ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13–33.
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По отношение на приложението на член 13, параграф 1 от Директива Seveso 96/82/EО1  
в провинция Триест, италианските органи са отговорили на мотивираното становище, 
издадено от Комисията през октомври 2010 г. В своите отговори италианските органи 
са предоставили подробна информация относно няколко инсталации в провинция 
Триест. Комисията все още извършва оценка на тези сведения.

8. Отговор от Комисията (REV.V), получен на 27 юни 2012 г.

Петиции 483/2007, 1147/2008 и 1472/2009

По отношение на заводите за регазифициране на втечнен природен газ, за които има 
предложение да бъдат построени в Триесткия залив, според наличната информация все 
още не е получено разрешение за осъществяване на проекта.

Комисията е поискала в началото на 2011 г. от италианските органи да изпратят 
допълнителна информация относно процедурите за оценка за тези проекти. Комисията 
е оценила отговорите на италианската страна, както и информацията, предоставена от 
вносителите на петицията, и не е открила доказателства за нарушаване на правото на 
ЕС във връзка с тези проекти. 

Комисията улеснява провеждането на диалог между италианските и словенските 
органи във връзка с тези проекти и по-специално, с екологичната им оценка.  
Напоследък италианските органи потвърдиха, че се отнасят благосклонно към обширен  
партньорски подход към енергийната стратегия в Северно Адриатическо море, като 
наред с другото, това се отнася и до екологичните тревоги

По отношение на приложението на член 13, параграф 1 от Директива Seveso 96/82/EО2

в провинция Триест, италианските органи са отговорили на мотивираното становище, 
издадено от Комисията през октомври 2010 г в контекста на свързаната процедура за 
нарушение.

Въз основа на тези отговори, може да се направи извод, че италианските органи са 
предприели стъпки за спазване на разпоредбите на Директива Seveso относно 
информиране на обществеността за мерките за безопасност и за необходимото 
поведение в случай на авария. Обектите, за които се прилага член 13, параграф 1 от 
Директивата Seveso, са разположени в провинция Триест, на територията на общините 
San Dorligo della Valle, Muggia и Trieste. Италианските органи са информирали 
Комисията за редица инициативи, приети, за да гарантират информация за населението, 
което може да бъде засегнато в случай на големи аварии в тези обекти.

Тези инициативи включват: разпространяването на информация по интернет, срещи с 
обществеността, по време на които се предоставя информация относно обектите, 
обхванати от Директивата Seveso и поведението, което следва да се спазва в случай на 
авария и изпращане на писма директно до семействата и фабриките, които могат да 
бъдат засегнати.  

                                               
1 ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13–33.
2 ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13-33.
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В резултат, на 27 февруари 2012 г., Комисията реши да приключи процедурата за 
нарушение. 

Следва да се добави, че наскоро до Комисията беше изпратена нова информация 
относно възможното неправилно прилагане на членове 8 и 11 от Директивата Seveso в 
провинция Триест. По-конкретно, получената информация се отнася до възможни 
нарушения на разпоредбите на директивата относно „ефекта на доминото“ (който се 
отнася до обекти или групи обекти, където вероятността и възможността или 
последиците от голяма авария могат да нараснат заради месторазположението и 
близостта на подобни обекти и наличието в тях на опасни вещества) и изискването, 
предвидено в член 11, параграф 4 от директивата, да бъдат тествани планове за 
извънредни ситуации извън тях.

В резултат Комисията се свърза с италианските органи и поиска разяснения по този 
въпрос; полученият от тях отговор в момента се оценява.


