
CM\907432LT.doc PE423.923v05-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

27.6.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0483/2007 dėl Bendrijos aplinkos teisės aktų, susijusių su 
poveikio aplinkai vertinimo procedūra ir pavojų keliančiais pramonės 
įrenginiais (Seveso direktyva), pažeidimo, kurią pateikė Italijos pilietis 
Roberto Giurastante organizacijos „Žemės draugai“ (Friends of the Earth) 
vardu

Peticija Nr. 1147/2008 dėl galimos pakartotinio dujinimo gamyklos statybos 
netoli Triesto (Italijoje), kurią pateikė Italijos pilietis Roberto Giurastante 
„Greenaction Transnational“ vardu

Peticija Nr. 1472/2009 dėl planuojamos dujų terminalo statybos Trieste 
(Italijoje), kurią pateikė Slovėnijos pilietis Bernard Vojko „Alpe Adria 
Green“ vardu

1. Peticijos Nr. 0483/2007 santrauka

Peticijos pateikėjas skundžia planą Triesto įlankoje įrengti du suskystintų gamtinių dujų 
pakartotinio dujinimo įrenginius – vieną pramoninės zonos žemės plote, o kitą ant 
plūduriuojančios platformos – abu jie kelia pavojų gyventojų sveikatai ir saugumui, taip pat 
yra žalingi aplinkai.  Konkrečiai jis smerkia poveikio aplinkai vertinimo procedūros, kuri 
atliekama tinkamai nepranešus gyventojams, trūkumus, išankstinio strateginio dujų vamzdyno 
vertinimo neatlikimą, pramonės įrenginių ir kitų subjektų, keliančių didelį nelaimingų 
atsitikimų pavojų, saugumą reglamentuojančių taisyklių pažeidimą (Seveso direktyva), jūros 
taršą, įskaitant tarptautinio masto taršą, geologinio pavojaus ir teroristinių veiksmų pavojaus 
nepakankamą įvertinimą ir tarptautinio eismo jūrų keliais trukdymą. Remiantis neoficialiais 
duomenimis, projektuose dalyvaujanti Slovėnija, vadovaudamasi nustatytais reikalavimais, 
pradėjo poveikio aplinkai tyrimo procedūrą ir sulaukė neigiamo savo šalies Aplinkos 
ministerijos vertinimo.
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Peticijos Nr. 1147/2008 santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad valdžios institucijos planuoja statyti pakartotinio dujinimo 
gamyklą netoli Triesto miesto, prie Slovėnijos sienos. Jis pabrėžia tokių įrenginių keliamą 
pavojų visuomenės sveikatai ir aplinkai, ypač dėl tikėtino jūros vandens vėsinimo, kurį 
sukelia išleidžiamas šaltas vanduo, ir dėl jo padarinių jūros ekosistemai Triesto įlankoje. Jis 
taip pat atkreipia dėmesį į protestus, reiškiamus kaimyninėje Slovėnijoje. Peticijos pateikėjas 
nori sužinoti, ar planai buvo sudaryti atsižvelgiant į atitinkamus ES teisės aktus, pavyzdžiui, 
tokių įrenginių poveikio aplinkai vertinimo taisykles.   

Peticijos Nr. 1472/2009 santrauka

Peticijos pateikėjas prieštarauja planuojamai dujų terminalo statybai Mudžos įlankos 
teritorijoje tarp Triesto ir Slovėnijos, teigdamas, kad planuojama vieta, kuri jau yra pavojingos 
pramoninės gamyklos statybvietė, yra netoli tankiai gyvenamos teritorijos šalia Italijos ir 
Slovėnijos sienos. Jis aiškina, kad Slovėnijos valdžios institucijos pareiškė savo nepritarimą 
planuojamam terminalui ir nurodė keletą nepritarimo priežasčių dėl Italijos valdžios 
institucijų procedūrų planuojant šio terminalo statymą. Jis abejoja poveikio aplinkai vertinimo 
pagrįstumu, tvirtindamas, kad su vietos gyventojais nesikonsultuojama ir kad mokslinių 
tyrimų ataskaitos bei duomenys netikslūs ir (arba) neišsamūs, taip pat nurodo galimą 
konkurencijos iškraipymą. Jis tvirtina, kad įgyvendinant projektą pažeidžiamos kai kurios ES 
direktyvos, ir todėl pageidauja, kad šį atvejį ištirtų ES institucijos.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 0483/2007 paskelbta priimtina 2007 m. rugsėjo 20 d. Komisijos buvo paprašyta 
suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).
Peticija Nr. 1147/2008 paskelbta priimtina 2009 m. vasario 5 d. Komisijos buvo paprašyta 
suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).
Peticija Nr. 1472/2009 paskelbta priimtina 2010 m. sausio 22 d. Komisijos buvo paprašyta 
suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. kovo 7 d.

„Dėl Peticijos Nr. 0483/2007.

Peticijos pateikėjas mini projektus, pagal kuriuos siūloma Triesto įlankoje, šalia sienos su 
Slovėnija, statyti du suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo įrenginius. Jis tvirtina, 
kad Italijos valdžios institucijos pažeistų keletą ES direktyvų, t. y. Direktyvą 85/337/EEB1

(toliau – PAV direktyva) su pakeitimais, Direktyvą 2001/42/EB2 (toliau – SAV direktyva) ir 
Direktyvą 96/82/EB3 (toliau – Seveso direktyva) su pakeitimais. 

Konkrečiai peticijos pateikėjas nurodo, kad neparengtas ir pagal SAV direktyvą neįvertintas 

                                               
1 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio 
aplinkai vertinimo su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/11/EB ir Direktyva 2003/35/EB.
2 2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų 
pasekmių aplinkai vertinimo.
3 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyva 96/82/EB dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų 
pavojaus kontrolės su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 ir Direktyva 2003/105/EB.
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energetikos planas, ir skundžiasi, kad rengiant tarpvalstybines konsultacijas nebuvo tinkamai 
vadovaujamasi PAV direktyvos nuostatomis. Pagaliau kartu su peticija jis pateikia įvairius 
dokumentus, susijusius su Seveso direktyvos taikymu Triesto provincijoje.

Peticijos pateikėjas peticiją taip pat tiesiogiai pateikė Komisijai. Komisijos atsakymas, 
kuriame ji įvertina nurodytas problemas, peticijos pateikėjui išsiųstas 2007 m. rugsėjo 12 d. 

Nagrinėdama du suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo įrenginių projektus, 
Komisija jau išsiuntė prašymą Italijos valdžios institucijoms pateikti informaciją apie PAV 
direktyvoje nustatytų tarpvalstybinėms konsultacijoms skirtų nuostatų taikymą šiems 
projektams. Šios institucijos patvirtino, kad buvo pradėtos tarpvalstybinės konsultacijos su 
Slovėnija, vadovaujantis PAV direktyvoje nustatytomis procedūromis. Laikantis 
tarpvalstybinės konsultacijos procedūrų Italijos valdžios institucijų parengti dokumentai, 
susiję su projektų keliamu nelaimingų atsitikimų pavojumi, buvo pateikti ir Slovėnijos 
valdžios institucijoms. Remiantis turima informacija matyti, kad su projektais susijusios 
leidimo išdavimo procedūros tebevyksta ir kad kol kas nėra pagrindo manyti, jog nebus 
tinkamai laikomasi atitinkamų Bendrijos teisės nuostatų. Direktyvos 2001/42/EB nuostatos 
turi būti taikomos konkretiems planams ir programoms, įskaitant energetikos planus, prieš 
juos patvirtinant. Tačiau SAV direktyvoje nėra nuostatų, pagal kurias valstybės narės būtų 
įpareigotos parengti tokius planus. Tad šiuo atžvilgiu jokio Bendrijos teisės pažeidimo nėra. 

Tačiau peticijos prieduose pateikta informacija kelia abejonių, ar Triesto provincijoje 
tinkamai taikomos Seveso direktyvos 13 straipsnio 1 dalies nuostatos, pagal kurias 
reikalaujama, jog „valstybės narės užtikrintų, kad visiems žmonėms ir visuomeninės paskirties 
objektams (pavyzdžiui, mokykloms ir ligoninėms), kuriems viename iš objektų, patenkančių į 
9 straipsnio taikymo sritį, kilusi stambi avarija galėtų turėti pasekmių, jiems net 
nereikalaujant reguliariai ir pačia tinkamiausia forma būtų teikiama informacija apie saugos 
priemones ir apie tai, kaip avarijos atveju būtina elgtis“.

Per 2008 m. sausio 28 d. Romoje vykusį apibendrinamąjį susitikimą Italijos valdžios 
institucijų buvo paprašyta paaiškinti, kaip taikomos anksčiau minėtos Seveso direktyvos 
nuostatos. Italijos valdžios institucijos pažadėjo atsiųsti Komisijai atsakymą per mėnesį nuo 
susitikimo. 

Komisija praneš Peticijų komitetui apie informacijos, kurią turėtų pateikti Italijos valdžios 
institucijos, vertinimo rezultatus.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. balandžio 24 d.

„Dėl Peticijos Nr. 0483/2007.

Italijos valdžios institucijos Komisijos prašomą informaciją pateikė 2008 m. vasario 28 d. 
rašte.

Įvertinusi jame pateiktą informaciją, 2009 m. kovo 19 d. Komisija nusprendė Italijai pateikti 
oficialų pranešimą dėl Direktyvos 96/82/EB1 su pakeitimais (Seveso direktyvos) 13 straipsnio 

                                               
1 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyva 96/82/EB dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų 
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1 dalies pažeidimo.“

Peticija Nr. 1147/2008

Peticijos pateikėjas nurodo, kad valdžios institucijos planuoja statyti pakartotinio dujinimo 
gamyklas netoli Triesto miesto, prie Slovėnijos sienos. Jis pabrėžia tokių įrenginių keliamą 
pavojų visuomenės sveikatai ir aplinkai, ypač dėl tikėtino jūros vandens vėsinimo, kurį 
sukelia išleidžiamas šaltas vanduo, ir dėl jo padarinių jūros ekosistemai Triesto įlankoje. Jis 
taip pat atkreipia dėmesį į protestus, reiškiamus kaimyninėje Slovėnijoje. Peticijos pateikėjas 
nori sužinoti, ar planai buvo sudaryti atsižvelgiant į atitinkamus ES teisės aktus, pavyzdžiui, 
tokių įrenginių poveikio aplinkai vertinimo taisykles.

2008 m. lapkričio 3 d. laišku Komisija atsakė tiksliai tokia pačia kaip peticijos pateikėjo 
informacija. Taip pat Komisija 2007 m. lapkričio 12 d. atsakė į ankstesnį peticijos pateikėjo 
laišką ir į Parlamento klausimą raštu Nr. P 2006/2700 dėl siūlomų statyti įrenginių.

Atsižvelgdama į šią peticiją, Komisija norėtų pakartoti du dalykus.

Pirma, poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūra pagal Tarybos direktyvą 85/337/EEB1 su 
pakeitimais dar nebaigta.  Ši procedūra apima konsultacijas su Slovėnija pagal 1991 m. 
Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos Espo konvenciją dėl poveikio aplinkai 
vertinimo tarpvalstybiniame kontekste. PAV turėtų apimti tokių įrenginių keliamą pavojų 
visuomenės sveikatai ir jūros ekosistemai Triesto įlankoje.

Antra, atsižvelgdama į 2008 m. liepos 3 d. Friulio-Venecijos Džulijos Kultūrinių vertybių ir 
veiklos ministerijos laišką, kurį nurodė peticijos pateikėjas, Komisija pažymi, kad tai valdžios 
institucijos nuomonė, išreikšta kaip tebevykdomos PAV procedūros dalis.  Šiame laiške 
nuoroda į Strateginio poveikio aplinkai vertinimo (SPAV) direktyvą (2001/42/EB)2 susijusi su 
jos taikymu galimam galutiniam Triesto įlankos uosto reguliavimo plano pakeitimui.  Tačiau 
Komisija neturi žinių, kad Italijos valdžios institucijos būtų priėmusios sprendimą pakeisti šį 
planą.

Remdamasi gauta informacija, šiuo metu Komisija negali nustatyti jokio EB aplinkos teisės 
pažeidimo.“

5. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. birželio 24 d.

„Dėl peticijų Nr. 0483/2007, 1147/2008 ir 1472/2009.

Sprendžiant iš turimos informacijos apie dvi suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo 
gamyklas, siūlomas statyti Triesto įlankoje, pasirodo, kad šių projektų dar neleista vykdyti ir 
kad Italijos ir Slovėnijos diskusijos atsižvelgiant į atitinkamas PAV procedūras vis dar vyksta.  
Šiuo metu Komisija stengiasi palengvinti tarp šių dviejų valstybių narių vykstančias 
procedūras. Šiuo etapu Komisija neketina tuo pat metu atlikti jokių tyrimų, nes jie gali 

                                                                                                                                                  
pavojaus kontrolės su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 ir Direktyva 2003/105/EB.
1 OL L 175, 1985 7 5. OL L 73, 1997 3 14. OL L 156, 2003 6 25.
2 OL L 197, 2001 7 21, p. 30.
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pakenkti Komisijos pastangoms palengvinti minėtas procedūras.

Aiškindamasi, kaip Triesto provincijoje taikoma Seveso direktyvos (96/82/EB)1 13 straipsnio 
1 dalis, Komisija išnagrinėjo iš Italijos valdžios institucijų gautą informaciją šiuo klausimu ir 
2009 m. kovo 19 d. nusprendė pateikti oficialų pranešimą prieš Italiją dėl 13 straipsnio 
1 dalies pažeidimo. Šiuo metu vertinamas Italijos valdžios institucijų pateiktas atsakymas. 
Pažymėtina, kad šiuo metu ši pažeidimo nagrinėjimo procedūra nėra susijusi su dviem 
suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo gamyklomis, kurias planuojama statyti 
Triesto įlankoje. 

Komisija informuos Peticijų komitetą apie padėtį dėl Triesto įlankoje siūlomų statyti 
suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo gamyklų. 
Komisija taip pat informuos Peticijų komitetą apie tolesnius veiksmus, kurių bus nuspręsta 
imtis vykdant pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl Seveso direktyvos 13 straipsnio 1 dalies 
taikymo Triesto provincijoje.“

6. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. vasario 11 d.

„Sprendžiant iš turimos informacijos apie dvi suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo 
gamyklas, siūlomas statyti Triesto įlankoje, pasirodo, kad šių projektų dar neleista vykdyti ir 
kad Italijos ir Slovėnijos diskusijos atsižvelgiant į atitinkamas PAV procedūras vis dar vyksta. 
Šiuo metu Komisija stengiasi palengvinti šių dviejų valstybių narių dvišalį procesą. Šiuo 
etapu Komisija neketina tuo pat metu atlikti jokių tyrimų, nes jie gali pakenkti Komisijos 
pastangoms palengvinti minėtas procedūras.

Tirdama, kaip Triesto provincijoje taikoma Seveso direktyvos (96/82/EB)2 13 straipsnio 
1 dalis, Komisija išnagrinėjo iš Italijos valdžios institucijų gautą informaciją šiuo klausimu ir 
2009 m. kovo 19 d. nusprendė nusiųsti Italijai oficialų pranešimą dėl 13 straipsnio 1 dalies 
pažeidimo. Apsvarsčiusi Italijos valdžios institucijų atsakymą į oficialų pranešimą, Komisija 
nusprendė išsiųsti Italijai pagrįstą nuomonę dėl 13 straipsnio 1 dalies pažeidimo. Šiuo metu 
vertinamas Italijos valdžios institucijų atsiųstas atsakymas į pagrįstą nuomonę. 

Pažymėtina, kad šiuo metu ši pažeidimo nagrinėjimo procedūra nėra susijusi su dviem 
suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo gamyklomis, kurias planuojama statyti 
Triesto įlankoje. Seveso direktyvos 13 straipsnio 1 dalis taikoma tik jau veikiantiems 
įrenginiams, o du suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo įrenginiai, kuriuos siūloma 
statyti Triesto įlankoje, nėra statomi, nes dar neduotas leidimas įgyvendinti šiuos projektus. 

Komisija Peticijų komitetą informuos apie tolesnius pokyčius, susijusius su pasiūlymu Triesto 
įlankoje statyti du suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo įrenginius, taip pat praneš 
apie veiksmus, kurių bus nuspręsta imtis vykdant pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl 
Seveso direktyvos 13 straipsnio 1 dalies taikymo Triesto provincijoje.“

7. Komisijos atsakymas (REV IV), gautas 2011 m. rugsėjo 6 d. 

                                               
1 OL L 10, 1997 1 14, p. 13–33.
2 OL L 10, 1997 1 14, p. 13–33.
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„Dėl Peticijos Nr. 0483/2007.

Remiantis turima informacija apie Triesto įlankoje siūlomus statyti du suskystintų gamtinių 
dujų pakartotinio dujinimo įrenginius matyti, kad projektams leidimas dar neduotas ir kad 
Italijos ir Slovėnijos diskusijos, rengiamos vadovaujantis PAV direktyvoje nustatytomis 
procedūromis, dar nesibaigė. Komisija, toliau stengdamasi palengvinti tarp šių dviejų 
valstybių narių vykstančias procedūras, paprašė Italijos valdžios institucijų pateikti papildomų 
paaiškinimų. 

Kalbant apie Seveso direktyvos 96/82/EB1 13 straipsnio 1 dalies taikymą Triesto provincijoje, 
Italijos valdžios institucijos atsakė į pagrįstą nuomonę, kurią Komisija paskelbė 2010 m. 
spalio mėn. Savo atsakymuose Italijos valdžios institucijos pateikia išsamią informaciją dėl 
kelių įrenginių Triesto provincijoje. Komisija vis dar vertina šią informaciją.“

8. Komisijos atsakymas (REV IV), gautas 2012 m. birželio 27 d. 

„Dėl peticijų Nr. 483/2007, 1147/2008 ir 1472/2009.

Remiantis turima informacija apie Triesto įlankoje siūlomus statyti suskystintų gamtinių dujų 
pakartotinio dujinimo įrenginius, sutikimas dėl statybų kol kas nėra išduotas.

2011 m. pradžioje Komisija paprašė Italijos valdžios institucijų pateikti papildomos 
informacijos apie dėl šių projektų atliekamas vertinimo procedūras. Komisija įvertino Italijos 
valdžios institucijų atsakymus ir per tą laiką iš peticijos pateikėjų gautą informaciją ir 
nenustatė faktų, įrodančių, kad buvo pažeista su šiais projektais susijusi ES teisė. 

Komisija stengiasi palengvinti Italijos ir Slovėnijos valdžios institucijų dialogą, susijusį su 
šiais projektais ir ypač jų poveikio aplinkai vertinimu. Neseniai Italijos valdžios institucijos 
patvirtino linkusios laikytis visapusiškos partnerystės požiūrio įgyvendinant energetikos 
strategiją Adrijos jūros šiaurinėje dalyje ir sprendžiant, be kita ko, aplinkosaugos klausimus.

Kalbant apie Seveso direktyvos 96/82/EB2 13 straipsnio 1 dalies taikymą Triesto provincijoje, 
Komisija baigė vertinti Italijos valdžios institucijų atsakymus į pagrįstą nuomonę, kurią 
Komisija paskelbė 2010 m. spalio mėn. pagal atitinkamą pažeidimo nagrinėjimo procedūrą.

Remiantis tais atsakymais, matyti, kad Italijos valdžios institucijos ėmėsi veiksmų, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi Seveso direktyvos nuostatų dėl informacijos apie saugos 
priemones ir apie tai, kaip avarijos atveju būtina elgtis, teikimo visuomenei. Objektai, kuriems 
taikoma Seveso direktyvos 13 straipsnio 1 dalis, yra Triesto provincijoje, San Dorligo della 
Valle, Mudžos (Muggia) ir Triesto savivaldybėse. Italijos valdžios institucijos informavo 
Komisiją apie kelias iniciatyvas, kurių imtasi siekiant užtikrinti, kad gyventojai, kuriems 
šiuose objektuose kilusi stambi avarija galėtų turėti pasekmių, būtų informuojami.

Šios iniciatyvos – tai informacijos sklaida internetu, vieši susitikimai, kurių metu buvo 
teikiama informacija apie objektus, kuriems taikoma Seveso direktyva, ir apie tai, kaip reikėtų 

                                               
1 OL L 10, 1997 1 14, p. 13–33.
2 OL L 10, 1997 1 14, p. 13–33.
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elgtis įvykus avarijai, taip pat išsiųsti laiškai tiesiogiai šeimoms ir gamykloms, kurioms 
avarija galėtų turėti pasekmių. 

Taigi, 2012 m. vasario 27 d. Komisija nusprendė užbaigti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. 

Reikėtų pridurti, kad Komisija neseniai gavo naujos informacijos dėl Seveso direktyvos 8 ir 
11 straipsnių taikymo Triesto provincijoje. Kalbant konkrečiau, gauta informacija susijusi su 
galbūt padarytais direktyvos nuostatų dėl domino efekto (susijusių su objektais ar jų 
grupėmis, kur stambių avarijų tikimybė, galimybė ir padariniai gali padidėti dėl objektų 
vietos, artumo vieno nuo kito ir laikomų pavojingų medžiagų) ir direktyvos 11 straipsnio 
4 dalyje nustatyto reikalavimo, kad išorinės avariniai planai būtų išbandomi, pažeidimais.

Taigi, Komisija susisiekė su Italijos valdžios institucijomis ir paprašė išaiškinti šį klausimą; 
šiuo metu vertina gegužės mėn. gautą jų atsakymą.“


