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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0483/2007, ko organizācijas „Zemes draugi” vārdā 
iesniedza Itālijas valstspiederīgais Roberto Giurastante, par Kopienas vides 
tiesību aktu pārkāpumiem saistībā ar ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūru un par bīstamām rūpnieciskām ražotnēm (Seveso direktīva)

Lūgumraksts Nr. 1147/2008, ko „Greenaction Transnational” vārdā 
iesniedza Itālijas valstspiederīgais Roberto Giurastante, par iespējamo 
regazifikācijas rūpnīcas celtniecību Triestes reģiona (Itālija) tuvumā

Lūgumraksts Nr. 1472/2009, ko „Alpe Adria Green” vārdā iesniedza 
Slovēnijas valstspiederīgais Bernard Vojko, par plānoto gāzes termināli 
Triestē (Itālija)

1. Lūgumraksta Nr. 0483/2007 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par divu regazifikācijas ražotņu plānoto būvniecību Triestes 
līcī; vienu ražotni ir plānots būvēt uz kontinenta rūpnieciskā zonā, bet otru — uz peldošas 
platformas; abas ražotnes ir bīstamas, jo apdraud iedzīvotāju veselību un drošību un kaitē 
videi. Īpaši viņš pauž nožēlu par trūkumiem ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā, kas 
īstenota, pienācīgi neinformējot iedzīvotājus, par gāzes cauruļvadu iepriekšēja stratēģiska 
novērtējuma trūkumu, pārkāpumiem attiecībā uz rūpnieciskās ražotnes drošības noteikumiem 
un noteikumiem, ar ko paredz ievērojamus negadījuma draudus (Seveso), par jūras 
piesārņojumu, tostarp pārrobežu piesārņojumu, ģeoloģisko draudu un terorisma aktu draudu 
pārāk zemu novērtējumu un starptautiskās jūras satiksmes traucējumiem. Slovēnija, kas ir 
iesaistīta attiecīgajos projektos, iespējams, pareizi uzsāka ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūru, un tās Vides ministrija sniedza negatīvu atzinumu.

Lūgumraksta Nr. 1147/2008 kopsavilkums
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Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz iestāžu plāniem būvēt regazifikācijas rūpnīcu Triestes 
reģiona tuvumā, Slovēnijas pierobežā. Viņš norāda uz apdraudējumu, ko šādas iekārtas radītu 
sabiedrības veselībai un videi, jo īpaši saistībā ar jūras atdzišanu aukstā ūdens izplūžu dēļ un 
to ietekmi uz jūras ekosistēmu Triestes līcī. Viņš vērš uzmanību arī uz kaimiņvalsts 
Slovēnijas izteiktajiem iebildumiem. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas uzzināt, vai šie plāni ir 
izstrādāti saskaņā ar attiecīgajiem Eiropas tiesību aktiem, piemēram, noteikumiem par šādu 
iekārtu ietekmes uz vidi novērtējumu.

Lūgumraksta Nr. 1472/2009 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret gāzes termināļa būvniecību Muggia Bay teritorijā starp 
Triesti un Slovēniju, apgalvojot, ka plānotā vieta, kur jau ir bīstama rūpniecības iekārta, 
atrodas blīvi apdzīvotas vietas tiešā tuvumā netālu no Itālijas un Slovēnijas robežas. Viņš 
norāda, ka Slovēnijas varas iestādes ir paudušas savu protestu pret plānoto termināli, un 
izsaka vairākus iebildumus saistībā ar Itālijas varas iestāžu veiktajām procedūrām plānošanas 
posmos. Viņš apstrīd ietekmes uz vidi novērtējumus, apgalvojot, ka nav notikusi apspriešanās 
ar vietējiem iedzīvotājiem un ka zinātniskie ziņojumi un pierādījumi ir kļūdaini un/vai 
nepilnīgi, un norāda uz iespējamiem konkurences kropļojumiem. Viņš apgalvo, ka ar projektu 
tiek pārkāptas vairākas ES direktīvas, tādēļ lūdz ES iestādēm veikt izmeklēšanu.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0483/2007: atzīts par pieņemamu 2007. gada 20. septembrī. Komisijai 
pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.
Lūgumraksts Nr. 1147/2008: atzīts par pieņemamu 2009. gada 5. februārī. Komisijai 
pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.
Lūgumraksts Nr. 1472/2009: atzīts par pieņemamu 2010. gada 22. janvārī. Komisijai 
pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 7. martā

Attiecībā uz lūgumrakstu Nr. 0483/2007

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz divu SDG (sašķidrināta dabasgāze) regazifikācijas ražotņu 
būvniecību, kas tiek plānota Triestes līcī Slovēnijas robežas tuvumā. Viņš apgalvo, ka Itālijas 
varas iestādes ir pārkāpušas vairākas Eiropas direktīvas, t. i., grozīto Direktīvu 85/337/EEK1

(„IVN direktīva”), Direktīvu 2001/42/EK2 („SVN direktīva”) un grozīto Direktīvu 96/82/EK3

(„Seveso direktīva”).

Īpaši lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka nav enerģētikas plāna un tā novērtējuma, kam jābūt 
saskaņā ar SVN direktīvu, un sūdzas par to, ka pārrobežu apspriedes nav pareizi veiktas 
saskaņā ar IVN direktīvu. Visbeidzot, lūgumraksta pielikumos viņš iesniedz dažādus 
                                               
1 Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK un Direktīvu 2003/35/EK.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu 
ietekmes uz vidi novērtējumu.
3 Padomes 1996. gada 9. decembra Direktīva 96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, 
kuros iesaistītas bīstamas vielas, kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003 un Direktīvu 2003/105/EK.
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dokumentus, kas attiecas uz Seveso direktīvas piemērošanu Triestes provincē.

Lūgumraksta iesniedzējs lūgumrakstu bija arī nosūtījis tieši Komisijai. Atbilde ar Komisijas 
novērtējumu par izvirzītajiem jautājumiem tika nosūtīta lūgumraksta iesniedzējam 2007. gada 
12. septembrī.

Attiecībā uz abu SDG regazifikācijas ražotņu būvniecības projektiem Komisija jau bija 
prasījusi informāciju par to, kā Itālijas varas iestādes piemēro IVN direktīvas nosacījumus 
attiecībā uz šo projektu pārrobežu apspriedēm. Tās apstiprināja, ka pārrobežu apspriedes ir 
uzsāktas ar Slovēniju, kā to paredz IVN procedūras. Slovēnijas varas iestādēm pārrobežu 
apspriežu laikā tika iesniegti arī Itālijas varas iestāžu uzrādītie dokumenti par negadījumu 
risku, kas saistīts ar projektiem. Pamatojoties uz pieejamo informāciju, šķiet, ka projektu 
atļaujas procedūras joprojām turpinās un pašlaik nav iemesla uzskatīt, ka Kopienas tiesību 
attiecīgie noteikumi netiks pareizi ievēroti. Attiecībā uz Direktīvu 2001/42/EK jāpiezīmē, ka 
tā jāpiemēro noteiktiem plāniem un programmām, tostarp enerģētikas plāniem, pirms to 
pieņemšanas. Tomēr SVN direktīvā nav noteikts pienākums dalībvalstīm izstrādāt šādus 
plānus. Tāpēc šajā gadījumā nevar konstatēt Kopienu tiesību aktu pārkāpumu.

Tomēr lūgumraksta pielikumi rada šaubas par to, vai tiek pareizi piemērots Seveso direktīvas 
13. panta 1. punkts, kurā noteikts, ka ,,dalībvalstis gādā par to, lai visām personām un visām 
publiskām iestādēm (piemēram, skolām un slimnīcām), ko var skart smags nelaimes gadījums 
uzņēmumā, uz kuru attiecas 9. pants, bez īpaša pieprasījuma, sistemātiski un 
vispiemērotākajā veidā tiktu sniegta informācija par drošības pasākumiem un pareizo rīcību 
avārijas gadījumā”.

Itālijas varas iestādēm tika pieprasīts Seveso direktīvas iepriekš minēto noteikumu 
piemērošanas skaidrojums saistībā ar vairākām sanāksmēm, kas notika Romā 2008. gada 
28. janvārī. Itālijas varas iestādes ir apsolījušas, ka nosūtīs Komisijai atbildi viena mēneša 
laikā pēc sanāksmes.

Komisija informēs Lūgumrakstu komisiju par veikto novērtējumu attiecībā uz informāciju, 
kas pašlaik tiek gaidīta no Itālijas varas iestādēm.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 24. aprīlī

Attiecībā uz lūgumrakstu Nr. 0483/2007

Itālijas varas iestādes savā 2008. gada 28. februāra vēstulē atbildēja uz Komisijas lūgumu 
sniegt papildu informāciju.

Papildus informācijas izvērtēšanai Komisija 2009. gada 19. martā izlēma Itālijai nosūtīt 
oficiālu paziņojuma vēstuli par grozītās Direktīvas 96/82/EK1 (Seveso direktīva) 13. panta 

                                               
1 Padomes 1996. gada 9. decembra Direktīva 96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu 
briesmu pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas, kas grozīta ar Regulu (EK) 
Nr. 1882/2003 un Direktīvu 2003/105/EK.
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1. punkta pārkāpumu.

Attiecībā uz lūgumrakstu Nr. 1147/2008

Lūgumraksts
Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz varas iestāžu plāniem būvēt regazifikācijas rūpnīcas 
Triestes tuvumā, Slovēnijas pierobežā. Viņš norāda uz apdraudējumu, ko šādas iekārtas radītu 
sabiedrības veselībai un videi, jo īpaši saistībā ar jūras atdzišanu aukstā ūdens izplūžu dēļ un 
to ietekmi uz jūras ekosistēmu Triestes līcī. Viņš vērš uzmanību arī uz kaimiņvalsts 
Slovēnijas izteiktajiem iebildumiem. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas uzzināt, vai šie plāni ir 
izstrādāti saskaņā ar attiecīgajiem Eiropas tiesību aktiem, piemēram, noteikumiem par šādu 
iekārtu ietekmes uz vidi novērtējumu.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu
Komisija 2008. gada 3. novembra vēstulē sniedza atbildi uz tieši tādu pašu lūgumraksta 
iesniedzēja sniegtu informāciju. Komisija atbildēja uz iepriekš saņemtu 2007. gada 
12. novembra lūgumraksta iesniedzēja vēstuli, kā arī uz Parlamenta rakstisko jautājumu 
P 2006/2700 saistībā ar plānotajām iekārtām.

Šā lūgumraksta kontekstā Komisija vēlas atkārtot šādas divas lietas.

Pirmkārt, ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūra atbilstīgi grozītajai Padomes 
Direktīvai 85/337/EEK1 joprojām turpinās. Šī procedūra ietver konsultācijas ar Slovēniju 
atbilstīgi 1991. gada UNECE Espoo konvencijai par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu 
kontekstā. Ietekmes uz vidi novērtējumam jāaptver tie apdraudējumi, ko šādas iekārtas var 
radīt sabiedrības veselībai un jūras videi Triestes līcī.

Otrkārt, attiecībā uz Friuli Venēcijas Džūlijas reģiona Kultūras vērtību un pasākumu 
ministrijas 2008. gada 3. jūlija vēstuli, uz kuru atsaucas lūgumraksta iesniedzējs, Komisija 
norāda, ka tas ir iestādes viedoklis, kas izteikts notiekošās ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras ietvaros. Atsauce uz Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) 
direktīvu 2001/42/EK2 šajā vēstulē attiecas uz tās piemērošanu Ostas pārvaldības plānam par 
Triestes jūras līča iespējamām izmaiņām nākotnē. Tomēr Komisijas rīcībā nav informācijas, 
vai Itālijas varas iestādes ir pieņēmušas lēmumu grozīt šo plānu.

Secinājums
Pamatojoties uz pieejamo informāciju, šajā brīdī Komisija nekonstatē nekādus EK vides 
tiesību aktu pārkāpumus.

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 24. jūnijā

Attiecībā uz lūgumrakstiem Nr. 0483/2007, Nr. 1147/2008 un Nr. 1472/2009

Attiecībā uz divām sašķidrinātās dabasgāzes regazifikācijas rūpnīcām, ko ierosināts būvēt 
Triestes līcī, no pieejamās informācijas izriet, ka vēl nav piešķirtas atļaujas projektu 

                                               
1 OV L 175, 5.7.1985.;  OV L 73, 14.3.1997.;  OV L 156, 25.6.2003.
2 OV L 197, 21.7.1., 30. lpp.
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īstenošanai un joprojām notiek sarunas starp Itāliju un Slovēniju par attiecīgajām 
IVN procedūrām. Komisija pašlaik veicina divpusēju procesu starp abām iesaistītajām 
dalībvalstīm. Šajā posmā Komisija nav paredzējusi veikt nekādas paralēlas izmeklēšanas 
procedūras, jo tās var mazināt Komisijas kā procesa veicinātājas lomu.

Attiecībā uz Seveso Direktīvas 96/82/EK1 13. panta 1. punkta piemērošanu Triestes provincē 
jāpiebilst, ka pēc informācijas apmaiņas ar Itālijas varas iestādēm Komisija 2009. gada 
19. martā nolēma nosūtīt Itālijai oficiālu paziņojuma vēstuli par 13. panta 1. punkta 
pārkāpumu. Itālijas varas iestāžu atsūtītās atbildes pašlaik tiek izvērtētas. Jānorāda, ka šī 
pienākumu neizpildes procedūra nav saistīta ar abām sašķidrinātās dabasgāzes regazifikācijas 
rūpnīcām, ko paredzēts celt Triestes līcī.

Komisija turpinās informēt Lūgumrakstu komiteju par situācijas izmaiņām saistībā ar 
sašķidrinātās dabasgāzes regazifikācijas rūpnīcām, ko ierosināts celt Triestes līcī.
Komisija informēs komiteju arī par jebkādiem turpmākiem pasākumiem, ko tā nolems veikt 
saistībā ar pienākumu neizpildes procedūru par Seveso Direktīvas 13. panta 1. punkta 
pārkāpumiem Triestes provincē.

6.  Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 11. februārī

Attiecībā uz divām sašķidrinātās dabasgāzes regazifikācijas rūpnīcām, ko ierosināts būvēt 
Triestes līcī, no pieejamās informācijas izriet, ka vēl nav piešķirtas atļaujas projektu 
īstenošanai un joprojām notiek sarunas starp Itāliju un Slovēniju par attiecīgajām 
IVN procedūrām. Komisija pašlaik veicina divpusēju procesu starp abām iesaistītajām 
dalībvalstīm. Šajā posmā Komisija nav paredzējusi veikt nekādas paralēlas izmeklēšanas 
procedūras, jo tās var mazināt Komisijas kā procesa veicinātājas lomu.

Attiecībā uz Seveso direktīvas 96/82/EK2 13. panta 1. punkta piemērošanu Triestes provincē 
pēc informācijas apmaiņas ar Itālijas varas iestādēm Komisija 2009. gada 19. martā nolēma 
nosūtīt Itālijai oficiālā paziņojuma vēstuli par 13. panta 1. punkta pārkāpumu. Izvērtējusi 
Itālijas varas iestāžu sniegtās atbildes uz oficiālo paziņojuma vēstuli, izvērtēšanas Komisija
nolēma sniegt argumentētu atzinumu Itālijai par 13. panta 1. punkta pārkāpumu. Itālijas varas 
iestāžu sniegtās atbildes uz argumentēto atzinumu pašlaik tiek izvērtētas.

Jānorāda, ka šī pienākumu neizpildes procedūra nav saistīta ar abām sašķidrinātās dabasgāzes 
regazifikācijas rūpnīcām, ko paredzēts celt Triestes līcī. Tas skaidrojams ar to, ka 
Seveso direktīvas 13. panta 1. punkts attiecas tikai uz tādiem uzņēmumiem, kuri jau darbojas, 
taču abām sašķidrinātās dabasgāzes regazifikācijas rūpnīcām, ko paredzēts celt Triestes līcī, 
vēl nav piešķirts pat būvprojekta apstiprinājums, un līdz ar to tās nav uzceltas.

Komisija turpinās informēt Lūgumrakstu komiteju par situācijas izmaiņām saistībā ar 
sašķidrinātās dabasgāzes regazifikācijas rūpnīcām, ko ierosināts celt Triestes līcī, un informēt 
komiteju arī par jebkādiem turpmākiem pasākumiem, ko tā nolems veikt saistībā ar 
pienākumu neizpildes procedūru par Seveso Direktīvas 13. panta 1. punkta pārkāpumiem 

                                               
1 OV L 10, 14.1.1997., 13.-33. lpp.
2 OV L 10, 14.1.1997., 13.–33. lpp.
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Triestes provincē.

7. (REV IV) Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. septembrī

Attiecībā uz lūgumrakstu Nr. 0483/2007

Attiecībā uz abām sašķidrinātās dabasgāzes regazifikācijas rūpnīcām, ko ierosināts būvēt 
Triestes līcī, no pieejamās informācijas izriet, ka vēl nav piešķirtas atļaujas projektu 
īstenošanai un joprojām notiek sarunas starp Itāliju un Slovēniju par attiecīgajām 
IVN procedūrām. Komisija, kas turpina veicināt divpusēju procesu starp abām iesaistītajām 
dalībvalstīm, ir lūgusi Itālijas varas iestādēm sniegt papildu skaidrojumus.

Attiecībā uz Seveso Direktīvas 96/82/EK 13. panta 1. punkta piemērošanu Triestes provincē 
Itālijas varas iestādes ir sniegušas atbildi uz argumentēto atzinumu, kuru Komisija izdeva 
2010. gada oktobrī. Savā atbildē Itālijas varas iestādes sniedz sīkāku informāciju par vairākām 
iekārtām Triestes provincē. Komisija joprojām izvērtē šo informāciju.

8. Komisijas papildu atbilde (REV V), kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā

Attiecībā uz lūgumrakstiem Nr. 483/2007, 1147/2008 un 1472/2009

Attiecībā uz sašķidrinātās dabasgāzes regazifikācijas rūpnīcām, ko ierosināts būvēt Triestes 
līcī, no pieejamās informācijas izriet, ka vēl nav piešķirts būvprojekta apstiprinājums.

2011. gada sākumā Komisija ir lūgusi Itālijas varas iestādēm sniegt papildus informāciju par 
novērtējuma procedūrām attiecībā uz šiem projektiem. Komisija ir izvērtējusi Itālijas atbildes 
kā arī informāciju, ko iesnieguši lūgumraksta iesniedzēji laika gaitā un nav līdz šim atradusi 
pierādījumus, ka attiecībā uz šiem projektiem būtu pārkāpti ES tiesību akti. 

Komisija ir veicinājusi Itālijas un Slovēnijas varas iestāžu dialogu attiecībā uz šiem 
projektiem it īpaši attiecībā uz to ietekmes uz vidi novērtējumu. Itālijas varas iestādes ir nesen 
apstiprinājušas, ka tās atbalsta vispusīgu, partnerattiecībās balstītu pieeju Adrijas jūras 
ziemeļu daļas enerģijas stratēģijai, pievēršoties inter alia vides apsvērumiem.

Attiecībā uz Seveso Direktīvas 96/82/EK1 13. panta 1. punkta piemērošanu Triestes provincē, 
Komisija ir pabeigusi Itālijas varas iestāžu sniegto atbilžu izvērtējumu uz argumentēto 
atzinumu, kuru Komisija izdeva 2010. gada oktobrī saistītas pārkāpuma lietas kontekstā.

Ņemot vērā šīs atbildes kļūst skaidrs, ka Itālijas varas iestādes ir spērušas soļus, lai darbotos 
saskaņā ar Seveso Direktīvas noteikumiem attiecībā uz sabiedrības informēšanu par drošības 
pasākumiem un pareizu rīcību avārijas gadījumā. Uzņēmumi uz kuriem attiecas Seveso
Direktīvas 13. panta 1. punkts atrodas Triestes provincē, San Dorligo della Valle, Muggia un 
Trieste municipalitāšu robežās. Itālijas varas iestādes ir informējušas Komisiju par vairākām 
iniciatīvām, kas pieņemtas, lai nodrošinātu sabiedrības daļas, ko varētu ietekmēt avārijas šajos 
uzņēmumos, informēšanu.

                                               
1 OV L 10, 14.1.1997., 13.-33. lpp.
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Šīs iniciatīvas ietver: informācijas izplatīšanu internetā, sabiedriskas tikšanās, kuru laikā tiek 
sniegta informācija par uzņēmumiem uz kuriem attiecas Seveso Direktīva un uzvedību 
avārijas gadījumā kā arī  vēstuļu sūtīšanu potenciāli iesaistītajām ģimenēm un rūpnīcām. 

Tāpēc 2012. gada 27. februārī Komisija pieņēma lēmumu pārkāpuma lietu izbeigt. 

Ir jāpiebilst, ka Komisija nesen ir saņēmusi jaunu informāciju attiecībā uz iespējamu Seveso 
Direktīvas 8. un 11. panta nepareizu piemērošanu Triestes provincē. Konkrētāk, šī saņemtā 
informācija attiecas uz iespējamiem direktīvas noteikumu pārkāpumiem attiecībā uz  "domino 
efektu" (tam ir sakars ar uzņēmumiem vai uzņēmumu grupām, kuros lielu avāriju vai to seku 
varbūtība un iespējamība var būt paaugstināta šādu uzņēmumu atrašanās vietas vai tuvuma 
dēļ, vai tajos esošo bīstamo vielu krājumu dēļ) un pārkāpumiem attiecībā uz prasību, kas 
izklāstīta šīs direktīvas 11. panta 4. punktā, kas nosaka, ka ārējie avārijas situāciju rīcības 
plāni ir jāpārbauda.

Tāpēc Komisija ir sazinājusies ar Itālijas varas iestādēm un pieprasījusi sīkāku informāciju 
attiecībā uz šo lietu, to atbilde, kas saņemta maijā, tiek šobrīd izvērtēta. 


