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Udvalget for Andragender

27.6.2012

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0483/2007 af Roberto Giurastante, italiensk statsborger, for 
organisationen "Friends of the Earth", om overtrædelser af EU's miljølovgivning 
om proceduren for vurderingen af indvirkningerne på miljøet og om farlige 
industrianlæg (Seveso-direktivet)

Andragende 1147/2008 af Roberto Giurastante, italiensk statsborger, for 
Greenaction Transnational, om eventuel anlæggelse af et fordampningsanlæg i 
nærheden af Trieste (Italien)

Andragende 1472/2009 af Bernard Vojko, slovensk statsborger, for "Alpe Adria 
Green", om den planlagte gasterminal ved Trieste (Italien)

1. Sammendrag af andragende 0483/2007

Andrageren klager over den planlagte opførelse af to fordampningsanlæg i Triestebugten, 
hvoraf det ene skal ligge på fastlandet i et industriområde og det andet på en flydende 
platform. De er begge farlige som følge af risikoen for indbyggernes helbred og sikkerhed 
samt på grund af miljøskader. Han beklager især de fejl, der er sket i proceduren for 
vurderingen af indvirkningen på miljøet, som blev udført uden ordentlig information af 
befolkningen, den manglende forudgående strategiske vurdering af gasrørledningerne, 
overtrædelsen af reglerne om sikkerhed på industrianlæg og om forebyggelse af væsentlige 
risici for uheld (Seveso), havforurening, herunder grænseoverskridende forurening, 
undervurdering af de geologiske risici og risikoen for terrorhandlinger samt indvirkningen på 
den internationale maritime trafik. Slovenien, som er involveret i projekterne, igangsatte på 
tilsyneladende korrekt vis proceduren for vurderingen af indvirkningerne på miljøet, og 
Sloveniens miljøministerium havde afgivet en negativ udtalelse.
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Sammendrag af andragende 1147/2008

Andrageren omtaler myndighedernes planer om anlæggelse af et fordampningsanlæg i 
omegnen af Trieste på grænsen til Slovenien. Han gør opmærksom på de farer for 
folkesundheden og miljøet, som sådanne installationer udgør, særligt den forventede afkøling 
af havvandet som følge af udledningen af koldt vand, og følgerne deraf for det marine 
økosystem i Triestebugten. He also draws attention to the objections which have been 
expressed by nearby Slovenia. Andrageren spørger sig selv, om der ved planlægningen er 
taget hensyn til gældende europæisk lovgivning, såsom en konsekvensanalyse af 
miljøvirkningerne af sådanne installationer.

Sammendrag af andragende 1472/2009

Andrageren er modstander af bygningen af en gasterminal ved Muggiabugten i 
grænseområdet mellem Trieste og Slovenien. Ifølge andrageren er denne terminal planlagt i et 
område, hvor der allerede befinder sig forskellige potentielt farlige industrianlæg. Ligeledes 
vil terminalen blive placeret nær ved et tætbefolket område og tæt på den italiensk-slovenske 
grænse. Ifølge andrageren har de slovenske myndigheder udtalt sig mod bygningen af en 
sådan terminal. Andrageren har en række klagepunkter over den måde, de italienske 
myndigheder er gået frem på ved planlægningen af terminalen. Han mener endvidere, at 
rapporterne om virkningen på miljøet ikke er gode nok, at befolkningen ikke er blevet hørt i 
beslutningsprocessen, at videnskabelige rapporter og beviser ikke er rigtige og/eller 
indeholder mangler, og at der muligvis er tale om konkurrenceforvridning. Ifølge andrageren 
overtrædes forskellige europæiske direktiver i forbindelse med dette projekt. Han anmoder 
derfor europæiske institutioner om en undersøgelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

0483/2007: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. september 
2007). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

1147/2008: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. februar 
2009). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

1472/2009: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. januar 
2010). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. marts 2008

”Andragende 0483/2007

Andrageren henviser til projekterne om opførelsen af to LGN-fordampningsanlæg (flydende 
naturgas), som foreslås opført i Triestebugten tæt på den slovenske grænse. Han mener, at de 
italienske myndigheder ville overtræde en række EU-direktiver, nemlig det ændrede direktiv 
85/337/EØF1 (VVM-direktivet), direktiv 2001/42/EF2 (SMV-direktivet) og det ændrede 
                                               
1 Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning 
på miljøet som ændret ved direktiver 97/11/EF og 2003/35/EF.
2 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af visse planer og projekters 
indvirkning på miljøet.
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direktiv 96/82/EF1 (Seveso-direktivet). 

Andrageren henviser navnlig til, at der mangler en energiplan og en vurdering under SMV-
direktivet og klager over, at de grænseoverskridende høringer i henhold til VVM-direktivet 
ikke er blevet korrekt gennemført. Endelig fremlægger han som bilag til andragendet 
forskellige dokumenter om anvendelsen af Seveso-direktivet i Trieste-provinsen.

Andrageren havde også sendt andragendet direkte til Kommissionen. Den 12. september 2007 
blev der sendt et svar til andrageren, hvori der blev redegjort for Kommissionens vurdering af 
de spørgsmål, som var blevet rejst. 

For så vidt angår de to projekter om opførelse af LGN-fordampningsanlæg, havde 
Kommissionen allerede anmodet de italienske myndigheder om at oplyse, hvorledes de 
grænseoverskridende høringsbestemmelser i henhold til VVM-direktivet var blevet anvendt 
for disse projekter. De italienske myndigheder har bekræftet, at der inden for rammerne af 
VVM-procedurerne er blevet igangsat grænseoverskridende høringer med Slovenien. Som led 
i de grænseoverskridende høringsprocedurer har de italienske myndigheder også fremlagt 
dokumenter om risici for uheld i forbindelse med projekterne for de slovenske myndigheder. 
På baggrund af de tilgængelige oplysninger synes godkendelsesprocedurerne for projekterne 
fortsat at være i gang, og der er på nuværende tidspunkt ikke anledning til at tro, at de 
relevante fællesskabsbestemmelser ikke vil blive opfyldt korrekt. Hvad angår direktiv 
2001/42/EF skal dette anvendes før vedtagelsen af visse planer og programmer, herunder 
energiplaner. SMV-direktivet indeholder dog ingen bestemmelser om, at medlemsstaterne er 
forpligtede til at udarbejde sådanne planer. Der kan derfor i denne henseende ikke konstateres 
nogen overtrædelse af fællesskabslovgivningen. 

De til andragendet vedlagte bilag giver dog anledning til at betvivle, at bestemmelserne i 
artikel 13 i Seveso-direktivet anvendes på korrekt vis i Trieste-provinsen. Heri kræves det, at 
"Medlemsstaterne sørger for, at alle personer og alle institutioner, der betjener offentligheden 
(skoler, hospitaler osv.), og som må påregnes at kunne blive berørt af et større uheld på en af 
artikel 9 omfattet virksomhed, regelmæssigt og uden at skulle anmode herom modtager 
oplysninger i den mest hensigtsmæssige form om sikkerhedsforanstaltninger og 
hensigtsmæssig adfærd i tilfælde af et sådant uheld."

De italienske myndigheder blev i forbindelse med et pakkemøde afholdt i Rom den 28. januar 
2008 anmodet om at præcisere anvendelsen af de ovennævnte bestemmelser i Seveso-
direktivet. De italienske myndigheder har lovet at sende et svar til Kommissionen senest en 
måned efter mødet. 

Kommissionen vil orientere Udvalget for Andragender om resultatet af dens vurdering af 
oplysningerne, som på nuværende tidspunkt afventes fra de italienske myndigheder."

                                               
1 Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer som 
ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 og direktiv 2003/105/EF.
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4. Kommissionens svar, modtaget den 24. april 2009

”Andragende 0483/2007

De italienske myndigheder besvarede Kommissionens anmodning om oplysninger i sin 
skrivelse af 28. februar 2008.

I fortsættelse af en vurdering af oplysningerne heri vedtog Kommissionen den 19. marts 2009 
at udstede en åbningsskrivelse til Italien for overtrædelse af artikel 13, stk. 1, i direktiv 
96/82/EF1 som ændret (Seveso-direktivet).

Andragende 1147/2008

Andrageren omtaler myndighedernes planer om anlæggelse af et fordampningsanlæg i 
omegnen af Trieste på grænsen til Slovenien. Han gør opmærksom på de farer for 
folkesundheden og miljøet, som sådanne installationer udgør, særligt den forventede afkøling 
af havvandet som følge af udledningen af koldt vand, og følgerne deraf for det marine 
økosystem i Triestebugten. Han gør endvidere opmærksom på de klager, der er fremsat af 
nabolandet Slovenien. Andrageren undrer sig over, om der ved planlægningen er taget hensyn 
til gældende europæisk lovgivning, såsom reglerne for vurdering af indvirkningen på miljøet i 
forbindelse med sådanne installationer.

Kommissionen svarede pr. brev den 3. november 2008 på nøjagtig samme oplysninger fra 
andrageren. Kommissionen har også besvaret en tidligere skrivelse fra andrageren den 12. 
november 2007 samt en skriftlig forespørgsel fra Parlamentet, P-2006/2700, om de foreslåede 
installationer.

Kommissionen ønsker i forbindelse med andragendet at gentage følgende to punkter:

For det første er proceduren for vurdering af indvirkningerne på miljøet (VVM) ifølge Rådets 
direktiv 85/337/EØF2 med ændringer stadig igangværende. Denne procedure omfatter 
høringer af Slovenien i henhold til FN/ECE's Espookonvention fra 1991 om vurdering af 
virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne. Den pågældende VVM skal dække 
farerne i forbindelse med sådanne installationer for folkesundheden og havmiljøet i 
Triestebugten.

For det andet bemærker Kommissionen med hensyn til skrivelsen fra ministeriet for kultur og 
kulturgoder i regionen Friuli Venezia Giulia, dateret den 3. juli 2008, som andrageren 
henviser til, at der er tale om en udtalelse fra en myndighed som led i den igangværende 
VVM-procedure. Henvisningen i denne skrivelse til direktiv 2001/42/EF3 om strategiske 
miljøvurderinger er relateret til anvendelsen heraf på en eventuel fremtidig ændring af den 
lovgivningsmæssige havneplan for Triestebugten. Kommissionen er dog ikke bekendt med, at 
de italienske myndigheder skulle have truffet en beslutning om at ændre denne plan.

På grundlag af de fremlagte oplysninger kan Kommissionen på nuværende tidspunkt ikke 
                                               
1 Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer som 
ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 og direktiv 2003/105/EF.
2 EFT L 175 af 5.7.1985. EFT L 73 af 14.3.1997; EUT L 156 af 25.6.2003.
3 EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30.
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påvise nogen overtrædelse af EU's miljølovgivning."

5. Kommissionens svar, modtaget den 24. juni 2010

”Andragende 0483/2007, 1147/2008 og 1472/2009.

For så vidt angår de to LNG-fordampningsanlæg, som foreslås opført i Triestebugten, skønnes 
det ud fra de foreliggende oplysninger, at projekterne endnu ikke er godkendt, og at 
drøftelserne mellem Italien og Slovenien inden for rammerne af de gældende VVM-
procedurer fortsat er i gang. Kommissionen formidler for øjeblikket en bilateral proces 
mellem de to pågældende medlemsstater. Kommissionen agter på nuværende tidspunkt ikke 
at foretage nogen sideløbende undersøgelser, da disse kunne bringe Kommissionens 
formidlende rolle i fare.

For så vidt angår anvendelsen af artikel 13, stk. 1, i Seveso-direktivet 96/82/EF1 i Trieste-
provinsen vedtog Kommissionen den 19. marts 2009, efter at have udvekslet oplysninger om 
sagen med de italienske myndigheder, at udstede en åbningsskrivelse til Italien for 
overtrædelse af artikel 13, stk. 1. De italienske myndigheders svar er på nuværende tidspunkt 
under behandling. Det bør bemærkes, at denne traktatbrudsprocedure på nuværende tidspunkt 
ikke vedrører den planlagte opførelse af to LNG-fordampningsanlæg i Triestebugten. 

Kommissionen vil orientere Udvalget for Andragender om det videre forløb i sagen om de to 
LNG-fordampningsanlæg, som foreslås opført i Triestebugten. 

Kommissionen vil ligeledes orientere udvalget om yderligere foranstaltninger truffet i 
forbindelse med den aktuelle traktatbrudsprocedure om anvendelsen af Seveso-direktivets 
artikel 13, stk. 1, i Trieste-provinsen."

6. Kommissionens svar, modtaget den 11. februar 2011

"For så vidt angår de to LNG-fordampningsanlæg, som foreslås opført i Triestebugten, 
skønnes det ud fra de foreliggende oplysninger, at projekterne endnu ikke er godkendt, og at 
drøftelserne mellem Italien og Slovenien inden for rammerne af de gældende VVM-
procedurer fortsat er i gang. Kommissionen formidler for øjeblikket en bilateral proces 
mellem disse to medlemsstater. Kommissionen agter på nuværende tidspunkt ikke at foretage 
nogen sideløbende undersøgelser, da disse kunne bringe Kommissionens formidlende rolle i 
fare.

For så vidt angår anvendelsen af artikel 13, stk. 1, i Seveso-direktivet 96/82/EF2 i 
Triesteprovinsen, vedtog Kommissionen efter at have udvekslet oplysninger om sagen med de 
italienske myndigheder den 19. marts 2009 at sende en åbningsskrivelse til Italien for 
overtrædelse af artikel 13, stk. 1. Efter vurdering af svarene, som de italienske myndigheder 
sendte på åbningsskrivelsen, besluttede Kommissionen at fremsende en begrundet udtalelse til 
Italien for overtrædelse af artikel 13, stk. 1. De italienske myndigheders svar på den 
begrundede udtalelse er på nuværende tidspunkt under behandling. 

                                               
1 EFT L 10 af 14.1.1997, s. 13-33.
2 EFT L 10 af 14.1.1997, s. 13-33.
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Det bør bemærkes, at denne traktatbrudsprocedure på nuværende tidspunkt ikke vedrører den 
planlagte opførelse af to LNG-fordampningsanlæg i Triestebugten. Det skyldes, at artikel 13, 
stk. 1, i Seveso-direktivet kun gælder for virksomheder, der allerede er i drift, hvorimod den 
planlagte opførelse af to LNG fordampningsanlæg i Triestebugten end ikke har fået 
byggetilladelse og derfor ikke er blevet opført. 

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender orienteret om udviklingen i situationen 
vedrørende LNG fordampningsanlæggene, der planlægges opført i Triestebugten, og vil 
ligeledes orientere udvalget om yderligere foranstaltninger truffet i forbindelse med den 
aktuelle traktatbrudsprocedure om anvendelsen af Seveso-direktivets artikel 13, stk. 1, i 
Triesteprovinsen."

7. Kommissionens svar (REV IV), modtaget den 6. september 2011

”Andragende 0483/2007

For så vidt angår de to LNG-fordampningsanlæg, som foreslås opført i Triestebugten, skønnes 
det fortsat ud fra de foreliggende oplysninger, at projekterne endnu ikke er godkendt, og at 
drøftelserne mellem Italien og Slovenien inden for rammerne af de gældende VVM-
procedurer fortsat er i gang. Kommissionen, som fortsætter med at formidle en bilateral 
proces mellem disse to medlemsstater, har anmodet de italienske myndigheder om yderligere 
oplysninger. 

For så vidt angår anvendelsen af artikel 13, stk. 1, i Seveso-direktivet 96/82/EF1 i provinsen 
Trieste, har de italienske myndigheder besvaret den begrundede udtalelse, som 
Kommissionen afgav i oktober 2010. I deres svar har de italienske myndigheder fremlagt 
detaljerede oplysninger om flere anlæg i provinsen Trieste. Kommissionen har endnu ikke 
afsluttet sin vurdering af disse oplysninger."

8. Kommissionens svar (REV V), modtaget den 27. juni 2012

”Andragende 0483/2007, 1147/2008 og 1472/2009

For så vidt angår fordampningsanlæg for flydende naturgas (LNG), som foreslås opført i 
Triestebugten, er der ifølge de foreliggende oplysninger endnu ikke blevet udstedt en 
byggetilladelse.

I begyndelsen af 2011 anmodede Kommissionen de italienske myndigheder om yderligere 
oplysninger vedrørende de overensstemmelsesvurderinger, som er blevet gennemført i 
forbindelse med projektet. Kommissionen har både foretaget en vurdering af Italiens svar og 
de oplysninger, som andragerne løbende har indsendt, og har hidtil ikke kunnet påvise en 
overtrædelse af EU-retten i forbindelse med de pågældende projekter. 

Kommissionen har formidlet en dialog mellem de italienske og slovenske myndigheder 
angående disse projekter, og især deres miljøvurdering. De italienske myndigheder har for 
nylig bekræftet, at de er positivt indstillet overfor et omfattende partnerskab om en 
energistrategi i det nordlige Adriaterhav, der bl.a. omfatter miljøhensyn.

                                               
1 EFT L 10 af 14.1.1997, s. 13-33.
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For så vidt angår anvendelsen af artikel 13, stk. 1, i Seveso-direktivet 96/82/EF1 i Trieste-
provinsen har Kommissionen afsluttet vurderingen af svarene fra de italienske myndigheder 
på den begrundede udtalelse, som Kommissionen fremsendte i oktober 2010 i forbindelse 
med den pågældende traktatovertrædelsessag.

Af disse svar fremgår det, at de italienske myndigheder har truffet foranstaltninger med 
henblik på at opfylde bestemmelserne i Seveso-direktivet vedrørende oplysninger til 
offentligheden om sikkerhedsforanstaltninger og hensigtsmæssig adfærd i tilfælde af uheld. 
Der findes institutioner i kommunerne San Dorligo della Valle, Muggia og Trieste i Trieste-
provinsen, som er omfattet af artikel 13, stk. 1, i Seveso-direktivet. De italienske myndigheder 
har meddelt Kommissionen, at der er blevet vedtaget en række initiativer, der skal sikre 
information af befolkningen, som kan blive berørt af større uheld på disse virksomheder.

Disse initiativer omfatter bl.a. informationsspredning over internettet, offentlige møder med 
information om de virksomheder, der er omfattet af Seveso-direktivet, samt den 
hensigtsmæssige adfærd i tilfælde af uheld og udsendelse af skrivelser direkte til de potentielt 
berørte familier og fabrikker. 

Kommissionen besluttede derfor den 27. februar 2012 at afslutte traktatovertrædelsessagen. 

Det bør tilføjes, at nye oplysninger er blevet sendt til Kommissionen vedrørende potentiel 
utilstrækkelig gennemførelse af artiklerne 8 og 11 i Seveso-direktivet i Trieste-provinsen. 
Nærmere bestemt vedrører oplysningerne mulige brud på direktivets bestemmelser í 
forbindelse med den såkaldte domino-effekt (der drejer sig om virksomheder eller grupper af 
virksomheder, hvor der er mulighed og endog sandsynlighed for endnu alvorligere 
konsekvenser som følge af placeringen af virksomhederne og deres lagre af farlige stoffer i 
nærheden af hinanden) og kravet om afprøvning af eksterne beredskabsplaner, der er fastsat i 
direktivets artikel 11, stk. 4.

Kommissionen har derfor kontaktet de italienske myndigheder for nærmere oplysninger i 
sagen, og Italiens svar, der blev modtaget i maj, er under behandling.”

                                               
1 EFT L 10 af 14.1.1997, s. 13-33.


