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Betreft: Verzoekschrift 0483/2007, ingediend door Roberto Giurastante (Italiaanse 
nationaliteit), namens de organisatie "Vrienden van de aarde", over inbreuken op 
de communautaire milieuwetgeving inzake milieueffectbeoordelingsprocedures 
en gevaarlijke industrie-installaties (Seveso-richtlijn)

Verzoekschrift 1147/2008, ingediend door Roberto Giurastante (Italiaanse 
nationaliteit), namens Greenaction Transnational, over de mogelijke aanleg van 
een hervergassingsinstallatie nabij Triëst (Italië)

Verzoekschrift 1472/2009, ingediend door Bernard Vojko (Sloveense 
nationaliteit), namens Alpe Adria Green, over de geplande gasterminal bij Triëst 
(Italië)

1. Samenvatting van verzoekschrift 0483/2007

Indiener klaagt over de geplande aanleg van twee hervergassingsinstallaties in de Golf van 
Triëst, één op het vasteland in een industriegebied en één op een drijvend platform. Van beide 
installaties gaan gevaren uit voor de gezondheid en veiligheid van de omwonenden en voor 
het milieu. Indiener betreurt met name tekortkomingen bij de 
milieueffectbeoordelingsprocedure waarbij de bevolking niet naar behoren werd ingelicht, het 
gebrek aan een vooraf uitgevoerde strategische effectbeoordeling van de gaspijplijnen, de 
schending van de regels inzake de veiligheid van industrie-installaties en installaties waarvan 
grote gevaren kunnen uitgaan (Seveso-richtlijn), de zeevervuiling, met inbegrip van 
grensoverschrijdende vervuiling, de onderschatting van de geologische risico's en het risico 
op terreuraanslagen, en manipulatie van de internationale zeescheepvaart. Slovenië, dat bij de 
projecten betrokken is, heeft volgens indiener de milieueffectbeoordelingsprocedure correct 
opgestart, en het Ministerie van Milieu heeft een negatief advies afgegeven.
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Samenvatting van verzoekschrift 1147/2008

Indiener maakt melding van plannen van de autoriteiten voor de aanleg van een 
hervergassingsinstallatie in de buurt van Triëst aan de grens met Slovenië. Hij wijst op de 
gevaren van dergelijke installaties voor de volksgezondheid en het milieu, met name door de 
verwachte afkoeling van het zeewater als gevolg van lozingen van koud water en de gevolgen 
daarvan voor het mariene ecosysteem in de Golf van Triëst. Hij wijst voorts op bezwaren van 
het naburige Slovenië. Indiener vraagt zich af of bij de plannen rekening is gehouden met de 
Europese wetgeving ter zake, zoals de regels betreffende een beoordeling van de 
milieueffecten van dergelijke installaties.

Samenvatting van verzoekschrift 1472/2009

Indiener is gekant tegen de aanleg van een gasterminal aan de Golf van Muggia in het 
grensgebied tussen Triëst en Slovenië. Volgens indiener is deze terminal gepland in een 
gebied waar zich reeds verscheidene potentieel gevaarlijke industriële installaties bevinden.
Ook ligt de terminallocatie in de directe nabijheid van een dichtbevolkt gebied dicht bij de 
Italiaans-Sloveense grens. Volgens indiener hebben de Sloveense autoriteiten zich 
uitgesproken tegen de komst van een dergelijke terminal. Indiener heeft een reeks van 
bezwaren tegen de wijze waarop de Italiaanse autoriteiten te werk zijn gegaan bij de planning 
van de terminal. Hij is onder meer van mening dat de milieueffectbeoordelingen niet deugen, 
aangezien de bevolking niet is gekend in de besluitvormingsprocedure, dat wetenschappelijke 
rapporten en bewijzen niet kloppen en/of hiaten bevatten en dat er mogelijk sprake is van 
concurrentieverstoring. Volgens indiener worden in dit project diverse Europese richtlijnen 
geschonden. Hij verzoekt derhalve om een onderzoek door de Europese instellingen.

2. Ontvankelijkheid

0483/2007: Ontvankelijk verklaard op 20 september 2007. De Commissie is om inlichtingen 
verzocht (artikel 192, lid 4, van het Reglement).

1147/2008: Ontvankelijk verklaard op 5 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen 
verzocht (artikel 192, lid 4, van het Reglement).

1472/2009: Ontvankelijk verklaard op 22 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen 
verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 maart 2008

Voor verzoekschrift 0483/2007

Indiener verwijst naar projecten voor de geplande aanleg van twee hervergassingsinstallaties 
voor vloeibaar aardgas in de Golf van Triëst, dicht bij de Sloveense grens. Hij stelt dat de 
Italiaanse autoriteiten een reeks van Europese richtlijnen niet nagekomen zouden zijn, te 
weten de gewijzigde Richtlijn 85/337/EEG (de "MEB-richtlijn")1, Richtlijn 2001/42/EG (de 

                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd bij de Richtlijnen 97/11/EG en 2003/35/EG.
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"SMB-richtlijn")1 en de gewijzigde Richtlijn 96/82/EG (de "Seveso-richtlijn")2.

Indiener verwijst in het bijzonder naar het ontbreken van een energieplan en de beoordeling 
ervan overeenkomstig de SMB-richtlijn, en beklaagt zich er bovendien over dat 
grensoverschrijdend overleg niet correct is gevoerd overeenkomstig de MEB-richtlijn. De 
bijlagen van het verzoekschrift bevatten daarnaast verschillende documenten die verband 
houden met de toepassing van de Seveso-richtlijn in de provincie Triëst.

Indiener heeft het verzoekschrift ook rechtstreeks aan de Commissie gezonden. Een antwoord 
van de Commissie betreffende de beoordeling van de aangekaarte kwesties is op 
12 september 2007 naar indiener gestuurd.

De Commissie heeft, met betrekking tot de twee projecten voor de aanleg van 
hervergassingsinstallaties voor vloeibaar aardgas, de Italiaanse autoriteiten reeds om 
inlichtingen verzocht inzake de toepassing van de bepalingen van het grensoverschrijdend 
overleg overeenkomstig de MEB-richtlijn. De autoriteiten hebben bevestigd dat 
grensoverschrijdend overleg met Slovenië is opgestart, in het kader van de MEB-procedures.
Italiaanse overheidsdocumenten in verband met de kans op ongevallen in verband met deze 
projecten zijn ook bij de Sloveense autoriteiten ingediend, als onderdeel van de 
grensoverschrijdende overlegprocedures. Op basis van de beschikbare informatie kan worden 
vastgesteld dat de toelatingsprocedures voor de projecten nog niet afgerond zijn en dat er op 
dit ogenblik geen reden is om aan te nemen dat de desbetreffende bepalingen van het 
communautair recht niet correct uitgevoerd zouden worden. Richtlijn 2001/42/EG moet 
worden toegepast op bepaalde plannen en programma's, inclusief energieplannen, voordat ze 
goedgekeurd worden. De SMB-richtlijn verplicht de lidstaten echter niet om dergelijke 
plannen op te stellen. Bijgevolg kan in dit opzicht geen inbreuk op het communautair recht 
vastgesteld worden.

De bijlagen bij het verzoekschrift doen echter wel twijfel rijzen over de juiste toepassing van 
de bepalingen van artikel 13, lid 1, van de Seveso-richtlijn in de provincie Triëst, die het 
volgende bepalen: "Lidstaten dragen er zorg voor dat de informatie over de bij een ongeval te 
treffen veiligheidsmaatregelen en de in dat geval te volgen gedragslijn regelmatig in de meest 
aangepaste vorm ambtshalve wordt verstrekt aan alle personen en alle voor publiek 
opengestelde inrichtingen (scholen, ziekenhuizen, enz.), die kunnen worden getroffen door een 
ongeval dat ontstaat in een inrichting als bedoeld in artikel 9."

In het kader van een pakketvergadering op 28 januari 2008 in Rome werd de Italiaanse 
autoriteiten om opheldering gevraagd over de toepassing van bovengenoemde bepalingen van 
de Seveso-richtlijn. De Italiaanse autoriteiten hebben beloofd de Commissie binnen een 
maand na de vergadering te antwoorden.

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte stellen van het resultaat van 
haar beoordeling van de inlichtingen die ze van de Italiaanse autoriteiten zal ontvangen.

                                               
1 Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van 
de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's.
2 Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware 
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 en 
Richtlijn 2003/105/EG.
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4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 april 2009

Voor verzoekschrift 0483/2007

De Italiaanse autoriteiten hebben op het verzoek van de Commissie om inlichtingen 
geantwoord in hun brief van 28 februari 2008.

Naar aanleiding van een beoordeling van de daarin vervatte informatie heeft de Commissie op 
19 maart 2009 besloten Italië een aanmaningsbrief te sturen wegens schending van artikel 13, 
lid 1, van de gewijzigde Richtlijn 96/82/EG1 (de Seveso-richtlijn).

Voor verzoekschrift 1147/2008

Indiener maakt melding van overheidsplannen voor de aanleg van een 
hervergassingsinstallatie in de buurt van Triëst, aan de grens met Slovenië. Hij wijst op de 
gevaren voor de volksgezondheid en het milieu van dergelijke installaties, met name door de
verwachte afkoeling van het zeewater als gevolg van lozingen van koud water en de gevolgen 
daarvan voor het mariene ecosysteem in de Golf van Triëst. Hij wijst voorts op bezwaren van 
het naburige Slovenië. Indiener vraagt zich af of bij de plannen rekening is gehouden met de 
Europese wetgeving ter zake, zoals de regels betreffende een beoordeling van de 
milieueffecten van dergelijke installaties.

De Commissie heeft in een brief van 3 november 2008 gereageerd op precies dezelfde 
informatie van indiener. De Commissie heeft ook geantwoord op een brief van indiener van 
12 november 2007, alsook op een schriftelijke vraag van een lid van het Parlement 
(P-2006/2700) over de voorgestelde installaties.

In de context van het onderhavige verzoekschrift wil de Commissie de volgende punten 
herhalen:

Ten eerste, de procedure voor milieueffectbeoordelingen (MEB) van de gewijzigde Richtlijn 
85/337/EEG2 loopt nog steeds. Overeenkomstig het UNECE-Verdrag van Espoo (1991) 
inzake milieueffectrapportage in een grensoverschrijdend verband, wordt in het kader van 
deze procedure ook Slovenië geraadpleegd. Tijdens de MEB moet onder meer worden 
gekeken naar de gevaren van zulke installaties voor de volksgezondheid en het mariene milieu 
in de Golf van Triëst.

Ten tweede, met betrekking tot de brief van 3 juli 2008 van het Ministerie van Culturele 
Zaken van de autonome regio Friuli Venezia Giulia, waarnaar door indiener wordt verwezen, 
merkt de Commissie op dat hierin een mening van een overheidsinstantie wordt verwoord als 
onderdeel van de lopende MEB-procedure. De verwijzing in deze brief naar de Richtlijn 
strategische milieueffectbeoordeling (2001/42/EG)3 houdt verband met de toepassing van 
deze richtlijn op een eventuele toekomstige wijziging van het havenplan voor de Golf van 
Triëst. Het is de Commissie echter niet bekend dat de Italiaanse autoriteiten hebben besloten 

                                               
1 Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware 
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 en 
Richtlijn 2003/105/EG.
2 PB L 175 van 5.7.1985; PB L 73 van 14.3.1997; PB L 156 van 25.6.2003.
3 PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30.
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dit plan te wijzigen.

De Commissie kan uit de tot dusver verstrekte informatie geen inbreuk op het communautair 
milieurecht afleiden.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 juni 2010

Voor verzoekschriften 0483/2007, 1147/2008 en 1472/2009

In verband met de twee geplande hervergassingsinstallaties voor vloeibaar aardgas in de Golf 
van Triëst blijkt uit de beschikbare informatie dat de projecten nog niet zijn goedgekeurd en 
dat er nog steeds besprekingen gaande zijn tussen Italië en Slovenië in het kader van de 
desbetreffende MEB-procedures. De Commissie faciliteert momenteel een bilateraal proces 
tussen de twee betrokken lidstaten. De Commissie is in deze fase niet voornemens parallelle 
onderzoeken te verrichten aangezien dit haar faciliterende rol in gevaar kan brengen.

Met betrekking tot de toepassing van artikel 13, lid 1, van de Seveso-richtlijn (96/82/EG)1 in 
de provincie Triëst, heeft de Commissie naar aanleiding van een informatie-uitwisseling 
hierover met de Italiaanse autoriteiten op 19 maart 2009 besloten Italië een aanmaningsbrief 
te sturen wegens schending van artikel 13, lid 1. De antwoorden van de Italiaanse autoriteiten 
worden momenteel beoordeeld. Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze inbreukprocedure 
op dit moment geen betrekking heeft op de geplande aanleg van de twee 
hervergassingsinstallaties voor vloeibaar aardgas in de Golf van Triëst.

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen van de situatie met betrekking tot de geplande hervergassingsinstallaties voor 
vloeibaar aardgas in de Golf van Triëst.

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften ook inlichten over verdere stappen die 
worden genomen in verband met de bestaande inbreukprocedure betreffende de toepassing 
van artikel 13, lid 1, van de Seveso-richtlijn in de provincie Triëst.

6. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 februari 2011

In verband met de twee geplande hervergassingsinstallaties voor vloeibaar aardgas in de Golf 
van Triëst blijkt uit de beschikbare informatie dat de projecten nog niet zijn goedgekeurd en 
dat er nog steeds besprekingen gaande zijn tussen Italië en Slovenië in het kader van de 
desbetreffende MEB-procedures. De Commissie faciliteert momenteel een bilateraal proces 
tussen de twee betrokken lidstaten. De Commissie is in deze fase niet voornemens parallelle 
onderzoeken te verrichten aangezien dit haar faciliterende rol in gevaar kan brengen.

Met betrekking tot de toepassing van artikel 13, lid 1, van de Seveso-richtlijn (96/82/EG)2 in 
de provincie Triëst, heeft de Commissie naar aanleiding van een informatie-uitwisseling 
hierover met de Italiaanse autoriteiten op 19 maart 2009 besloten Italië een aanmaningsbrief 
te sturen wegens schending van artikel 13, lid 1. Na beoordeling van het antwoord van de 
Italiaanse autoriteiten op de schriftelijke aanmaning heeft de Commissie besloten om Italië 
een met redenen omkleed advies te sturen wegens schending van artikel 13, lid 1. De 
                                               
1 PB L 10 van 14.1.1997, blz. 13-33.
2 PB L 10 van 14.1.1997, blz. 13-33.
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antwoorden van de Italiaanse autoriteiten op het met redenen omkleed advies worden 
momenteel beoordeeld.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze inbreukprocedure op dit moment geen betrekking 
heeft op de geplande aanleg van de twee hervergassingsinstallaties voor vloeibaar aardgas in 
de Golf van Triëst. Dit is vanwege het feit dat artikel 13, lid 1, van de Seveso-richtlijn alleen 
van toepassing is op installaties die al operationeel zijn, terwijl er zelfs nog geen toestemming 
is verleend voor de ontwikkeling van de twee geplande hervergassingsinstallaties voor 
vloeibaar aardgas in de Golf van Triëst, waardoor deze dus nog niet gebouwd zijn.

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van ontwikkelingen 
in de situatie rond de geplande hervergassingsinstallaties voor vloeibaar aardgas in de Golf 
van Triëst en zal de commissie ook inlichten over verdere stappen die worden genomen in 
verband met de bestaande inbreukprocedure betreffende de toepassing van artikel 13, lid 1, 
van de Seveso-richtlijn in de provincie Triëst.

7. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV. IV), ontvangen op 6 september 2011

Voor verzoekschrift 0483/2007

Wat betreft de twee geplande hervergassingsinstallaties voor vloeibaar aardgas in de Golf van 
Triëst, blijkt uit de beschikbare informatie nog steeds dat de projecten nog niet zijn 
goedgekeurd en dat er besprekingen gaande zijn tussen Italië en Slovenië in het kader van de 
desbetreffende MEB-procedures. De Commissie, die het bilaterale proces tussen deze twee 
lidstaten blijft faciliteren, heeft de Italiaanse autoriteiten gevraagd aanvullende opheldering te 
verschaffen.

Met betrekking tot de toepassing van artikel 13, lid 1, van de Seveso-richtlijn (96/82/EG)1 in 
de provincie Triëst, hebben de Italiaanse autoriteiten geantwoord op het met redenen omkleed 
advies dat de Commissie in oktober 2010 heeft verstuurd. In hun antwoord hebben de 
Italiaanse autoriteiten gedetailleerde informatie verstrekt over de diverse installaties in de 
provincie Triëst. De Commissie buigt zich momenteel over deze informatie.

8. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV. V), ontvangen op 27 juni 2012

Voor verzoekschriften 0483/2007, 1147/2008 en 1472/2009

Voor de ontwikkeling van de voorgestelde hervergassingsinstallaties voor vloeibaar aardgas 
in de Golf van Triëst is volgens de beschikbare informatie nog geen goedkeuring verleend. 

De Commissie verzocht de Italiaanse autoriteiten aan het begin van 2011 aanvullende 
informatie te verschaffen over de beoordelingsprocedures die voor deze projecten gevolgd 
waren. De Commissie heeft de Italiaanse antwoorden en de inlichtingen van de indieners 
beoordeeld en heeft tot dusver geen bewijs van een schending van EU-recht in verband met 
deze projecten kunnen vaststellen. 

De Commissie heeft een dialoog tussen de Italiaanse en Sloveense autoriteiten gefaciliteerd in 

                                               
1 PB L 10 van 14.1.1997, blz. 13-33.
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verband met deze projecten en in het bijzonder hun milieubeoordeling. Onlangs hebben de 
Italiaanse autoriteiten bevestigd dat ze voorstander zijn van een alomvattende 
partnerschapsbenadering van de energiestrategie in de Noord-Adriatische regio, waarmee 
onder andere milieuproblemen kunnen worden aangepakt.

Met betrekking tot de toepassing van artikel 13, lid 1, van de Seveso-richtlijn (96/82/EG)1 in 
de provincie Triëst heeft de Commissie de beoordeling van de antwoorden van de Italiaanse 
autoriteiten op het met redenen omkleed advies dat de Commissie in oktober 2010 heeft 
verstuurd, in het kader van de gerelateerde inbreukprocedure afgerond.

Uit deze antwoorden blijkt dat de Italiaanse autoriteiten maatregelen hebben getroffen om te 
voldoen aan de bepalingen van de Seveso-richtlijn met betrekking tot de publieke informatie 
over de bij een ongeval te treffen veiligheidsmaatregelen en de in dat geval te volgen 
gedragslijn. De installaties waarop artikel 13, lid 1, van de Seveso-richtlijn van toepassing is, 
bevinden zich in de provincie Triëst, in de gemeentes San Dorligo della Valle, Muggia en 
Triëst. De Italiaanse autoriteiten hebben de Commissie geïnformeerd over een aantal 
initiatieven die ze hebben genomen voor de voorlichting van de bevolking die mogelijk 
getroffen wordt in het geval van ernstige ongevallen in deze installaties.

Deze initiatieven omvatten: de verspreiding van informatie via internet, openbare 
bijeenkomsten waarbij informatie is verschaft over de installaties als bedoeld in de Seveso-
richtlijn en over de te volgen gedragslijn in het geval van een ongeval, en het versturen van 
gerichte brieven naar de gezinnen en de fabrieken die kunnen worden getroffen. 

Dientengevolge besloot de Commissie op 27 februari 2012 de inbreukprocedure te staken. 

Hieraan dient te worden toegevoegd dat onlangs nieuwe inlichtingen aan de Commissie zijn 
gestuurd over mogelijke slechte toepassing van de artikelen 8 en 11 van de Seveso-richtlijn in 
de provincie Triëst. Specifieker gezegd verhaalt de ontvangen informatie over mogelijke 
schendingen van de bepalingen van de richtlijnen over het "domino-effect" (dat te maken 
heeft met installaties of installatieclusters waar de waarschijnlijkheid, de mogelijkheid of de 
gevolgen van een ernstig ongeval toe kunnen nemen vanwege de locatie en de nabijheid van 
zulke installaties en hun voorraden gevaarlijke stoffen) en het voorschrift, als neergelegd in 
artikel 11, lid 4, van de richtlijn, dat externe noodplannen moeten worden getest.

Als gevolg hiervan heeft de Commissie contact opgenomen met de Italiaanse autoriteiten met 
het verzoek om opheldering in deze kwestie, en hun in mei ontvangen antwoord wordt 
momenteel beoordeeld.

                                               
1 PB L 10 van 14.1.1997, blz. 13-33.


