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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0483/2007, adresată de Roberto Giurastante, de cetățenie italiană, 
în numele organizației „Friends of the Earth”, privind încălcările legislației 
comunitare în materie de mediu referitoare la procedura de evaluare a 
impactului asupra mediului și la instalațiile industriale periculoase (Directiva 
Seveso),

Petiția nr. 1147/2008, adresată de Roberto Giurastante, de cetățenie italiană, 
în numele organizației Greenaction Transnational, privind eventuala 
construire a unei uzine de regazificare în apropierea orașului Trieste (Italia),

Petiția nr. 1472/2009, adresată de Bernard Vojko, de cetățenie slovenă, în 
numele „Alpe Adria Green”, privind proiectul de construire a unui terminal 
de gaz la Trieste (Italia)

1. Rezumatul petiției nr. 0483/2007

Petiționarul reclamă construcția planificată a două instalații de regazificare în golful Trieste, 
una pe continent într-o zonă industrială, cealaltă pe o platformă plutitoare, ambele fiind 
periculoase din cauza riscului pe care îl prezintă pentru sănătatea și siguranța locuitorilor și 
din cauza daunelor aduse mediului.  În special, acesta deplânge deficiențele din procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului, realizată fără o informare corespunzătoare a 
populației, lipsa unei evaluări strategice prealabile a conductelor de gaz, încălcarea normelor 
privind securitatea instalației industriale și a celor care prezintă un risc de accidente major 
(Seveso), poluarea mării, inclusiv poluarea transfrontalieră, subestimarea riscului geologic și 
a riscului de acte teroriste și interferența în traficul maritim internațional. Slovenia, care este 
implicată în proiecte, se pare că a lansat procedura de evaluare a impactului asupra mediului 
în mod corect și Ministerul său de Mediu a dat aviz negativ.
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Rezumatul petiției nr. 1147/2008

Petiționarul face referire la planurile autorităților de a construi o uzină de regazificare în 
apropierea orașului Trieste, la granița cu Slovenia. Acesta subliniază pericolele unor astfel de 
instalații pentru sănătatea oamenilor și mediu, în special din cauza răcirii anticipate a apei 
mării, ca urmare a deversărilor de apă rece, precum și consecințele acestora asupra 
ecosistemului marin din golful Trieste. De asemenea, el atrage atenția asupra obiecțiilor 
exprimate de locuitorii din țara vecină, Slovenia. Petiționarul se întreabă dacă planurile au 
fost elaborate în conformitate cu legislația europeană relevantă, de exemplu cu normele 
privind evaluarea impactului unor astfel de instalații asupra mediului.   

Rezumatul petiției nr. 1472/2009

Petiționarul se opune proiectului de construire a unui terminal de gaz în zona golfului 
Muggia, între Trieste și Slovenia. Conform petiționarului, locația aleasă pentru acest proiect, 
o regiune unde există deja diverse uzine industriale cu potențial de risc, se află în imediata 
apropiere a unei regiuni dens populate, aproape de frontiera dintre Italia și Slovenia. 
Petiționarul afirmă că autoritățile slovene s-au pronunțat împotriva acestui proiect și enumeră 
o serie de obiecții împotriva procedurilor urmate de autoritățile italiene în cadrul etapelor de 
proiectare. Acesta pune la îndoială validitatea evaluărilor de impact asupra mediului, 
precizând faptul că populația locală nu a fost consultată în acest sens, că rapoartele și dovezile 
științifice sunt imprecise și/sau incomplete și că, probabil, este vorba despre o posibilă 
denaturare a concurenței. Conform petiționarului, acest proiect încalcă prevederile mai multor 
directive europene, motiv pentru care acesta solicită efectuarea unei anchete de către 
instituțiile europene.

2. Admisibilitate

0483/2007: Declarată admisibilă la 20 septembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze 
informații [articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].
1147/2008: Declarată admisibilă la 5 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze 
informații [articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].
1472/2009: Declarată admisibilă la 22 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze 
informații [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 martie 2008

Petiția 0483/2007

Petiționarul se referă la proiecte pentru construirea a două instalații GPL (gaz petrolier 
lichefiat) de regazificare propuse pentru construcție în golful Trieste, în apropierea graniței cu 
Slovenia. Acesta susține că autoritățile italiene ar fi încălcat o serie de directive europene, și 
anume Directiva 85/337/CEE1, astfel cum a fost modificată („Directiva EIA”), Directiva 
2001/42/CE2 („Directiva SEA”) și Directiva 96/82/EC3, astfel cum a fost modificată 
                                               
1 Directiva Consiliului 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului, astfel cum a fost modificată prin Directivele 97/11/CE și 2003/35/CE.
2 Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor 
anumitor planuri și programe asupra mediului.
3 Directiva 96/82/CE privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase, 
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(„Directiva Seveso”). 

Petiționarul se referă în special la lipsa unui plan pentru energie și a evaluării acestuia sub 
incidența Directivei SEA și se plânge de faptul că nu s-au desfășurat corect consultările 
transfrontaliere în temeiul Directivei EIA. În sfârșit, în anexele petiției, acesta pune la 
dispoziție numeroase documente legate de aplicarea Directivei Seveso în provincia Trieste.

Petiția a fost trimisă direct Comisiei de către petiționar. Acestuia i-a fost trimis un răspuns la 
12 septembrie 2007, care evidenția evaluarea Comisiei cu privire la subiectul pus în discuție. 

În ceea ce privește cele două proiecte de construire a instalațiilor de regazificare, Comisia a 
solicitat deja informații privind aplicarea în cazul acestor proiecte a dispozițiilor cu privire la 
consultările transfrontaliere în temeiul Directivei EIA de către autoritățile italiene. Acestea au 
confirmat faptul că consultările transfrontaliere au fost inițiate împreună cu Slovenia în cadrul 
procedurilor EIA. Documentele furnizate de autoritățile italiene în legătură cu riscul de 
accidente asociat cu proiectele au fost puse de asemenea la dispoziția autorităților slovene ca 
parte a procedurilor de consultare transfrontaliere. Pe baza informațiilor disponibile, se pare 
că procedurile de autorizare pentru proiecte sunt încă în derulare și că nu există, în prezent, 
motive pentru a considera că prevederile relevante ale legislației comunitare nu vor fi urmate 
ca atare. În ceea ce privește Directiva 2001/42/CE, aceasta trebuie aplicată anumitor planuri și 
programe, inclusiv planuri privind energia, înainte de a fi adoptate. Totuși, Directiva SEA nu 
conține nicio obligație privind întocmirea unor astfel de planuri de către statele membre. 
Astfel, nu s-a identificat nicio încălcare a legislației comunitare în această privință. 

Cu toate acestea, anexele petiției pun la îndoială corecta aplicare în provincia Trieste a 
prevederilor articolului 13 alineatul (1) din Directiva Seveso, care prevede că: „statele 
membre se asigură că informațiile privind măsurile de securitate care urmează să fie luate și 
conduita obligatorie în caz de accident sunt furnizate din oficiu, periodic și în forma cea mai 
adecvată, tuturor persoanelor și unităților care deservesc publicul (precum școli și spitale) și 
care ar putea fi afectate de un accident major produs într-o unitate care intră sub incidența 
articolului 9.”

Clarificări privind aplicarea prevederilor de mai sus din cadrul Directivei Seveso au fost 
cerute de către autoritățile italiene în contextul unei întruniri globale care a avut loc la Roma 
la 28 ianuarie 2008. Autoritățile italiene au promis că vor trimite un răspuns Comisiei în 
decurs de o lună de la întrunire. 

Comisia va informa Comisia pentru petiții despre rezultatul evaluării sale cu privire la 
informațiile așteptate în prezent din partea autorităților italiene.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 24 aprilie 2009

Petiția 0483/2007.

Autoritățile italiene au răspuns la cererea de informații a Comisiei prin scrisoarea din 
28 februarie 2008.

                                                                                                                                                  
astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 și Directiva 2003/105/CE.
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În urma unei evaluări a informațiilor cuprinse în această scrisoare, la 19 martie 2009, Comisia 
a hotărât să adreseze Italiei o scrisoare de punere în întârziere pentru încălcarea articolului 13 
alineatul (1) din Directiva 96/82/CE1, astfel cum a fost modificată („Directiva Seveso”).

Petiția 1147/2008.

Petiționarul face referire la planurile autorităților de a construi uzine de regazificare în 
apropierea orașului Trieste, la granița cu Slovenia. Acesta subliniază pericolele unor astfel de 
instalații pentru sănătatea oamenilor și mediu, în special din cauza răcirii anticipate a apei 
mării, ca urmare a deversărilor de apă rece, precum și consecințele acestora asupra 
ecosistemului marin din golful Trieste. De asemenea, el atrage atenția asupra obiecțiilor 
exprimate de locuitorii din țara vecină, Slovenia. Petiționarul se întreabă dacă planurile au 
fost elaborate în conformitate cu legislația europeană relevantă, de exemplu cu normele 
privind evaluarea impactului unor astfel de instalații asupra mediului.

La 3 noiembrie 2008, Comisia a răspuns printr-o scrisoare exact la aceeași informație primită 
din partea petiționarului.  De asemenea, Comisia a răspuns unei scrisori trimise anterior de 
petiționar, la 12 noiembrie 2007, precum și unei întrebări parlamentare cu solicitare de 
răspuns scris, P 2006/2700, privind instalațiile propuse.

În contextul acestei petiții, Comisia ar dori să reitereze următoarele două aspecte:

În primul rând, procedura de evaluare a impactului asupra mediului, în conformitate cu 
Directiva 85/337/CEE2 a Consiliului, astfel cum a fost modificată, este încă în desfășurare.  
Această procedură include consultările cu Slovenia, în conformitate cu Convenția CEE⁄ONU 
de la Espoo din 1991 privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier.
Evaluarea impactului asupra mediului (EIA) ar trebui să acopere pericolele unor astfel de 
instalații pentru sănătatea oamenilor și mediul marin din golful Trieste.

În alt doilea rând, în ceea ce privește scrisoarea din 3 iulie 2008 a Ministerului Bunurilor și 
Activităților Culturale din regiunea Friuli Venezia Giulia, la care a făcut referire petiționarul, 
Comisia observă că aceasta reprezintă un punct de vedere exprimat de autorități, ca parte din 
procedura de evaluare a impactului asupra mediului, în curs desfășurare.  Referirea în această 
scrisoare la Directiva 2001/42/CE privind evaluarea strategică de mediu3 este legată de 
punerea în aplicare a acesteia în cazul unei eventuale modificări ulterioare a planului de 
reglementare a portului pentru golful Trieste.  Cu toate acestea, Comisia nu are cunoștință de 
vreo decizie a autorităților italiene de modificare a acestui plan.

Pe baza informațiilor furnizate, Comisia nu poate identifica în această fază nicio încălcare a 
legislației comunitare în domeniul mediului.

5. Răspunsul Comisiei, primit la 24 iunie 2010

                                               
1 Directiva 96/82/CE privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase, 
astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 și Directiva 2003/105/CE.
2 JO L 175, 5.7.1985; JO L 73, 14.3.1997; JO L 156, 25.6.2003.
3 JO L 197, 21.7.2001, p. 30.
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Petițiile 0483/2007, 1147/2008 și 1472/2009.

În ceea ce privește cele două instalații de regazificare GNL propuse pentru Golful Trieste, din 
informațiile disponibile rezultă că proiectele nu au fost încă autorizate și că discuțiile dintre 
Slovenia și Italia din cadrul procedurilor EIA relevante sunt încă în curs.  În prezent, Comisia 
facilitează un proces bilateral între cele două state membre în cauză. În această etapă, Comisia 
nu intenționează să realizeze alte cercetări în paralel, deoarece acestea ar putea periclita rolul 
său de intermediar.

În ceea ce privește aplicarea articolului 13 alineatul (1) din Directiva 96/82/CE1 (Directiva 
Seveso), în provincia Trieste, în urma unui schimb de informații pertinente cu autoritățile 
italiene, Comisia a hotărât la 19 martie 2009 să adreseze Italiei o scrisoare de punere în 
întârziere pentru încălcarea articolului 13 alineatul (1). Răspunsurile trimise de autoritățile 
italiene sunt în prezent în curs de evaluare. Trebuie remarcat că această procedură privind 
încălcarea dreptului comunitar nu este, în prezent, legată de cele două instalații de regazificare 
GNL propuse pentru a fi construite în Golful Trieste. 

Comisia va ține la curent Comisia pentru petiții cu privire la modul în care evoluează situația 
în cazul celor două instalații de regazificare GNL propuse pentru a fi construite în Golful 
Trieste. 
De asemenea, Comisia va informa Comisia pentru petiții cu privire la orice alte decizii luate 
în contextul procedurii în curs privind încălcarea dreptului comunitar referitoare la aplicarea 
articolului 3 alineatul (1) din Directiva Seveso în provincia Trieste.

6. Răspunsul Comisiei, primit la 11 februarie 2011

În ceea ce privește cele două instalații de regazificare GNL propuse pentru Golful Trieste, din 
informațiile disponibile rezultă că proiectele nu au fost încă autorizate și că discuțiile dintre 
Slovenia și Italia din cadrul procedurilor EIA relevante sunt încă în curs. În prezent, Comisia 
facilitează un proces bilateral între cele două state membre în cauză. În această etapă, Comisia 
nu intenționează să realizeze alte cercetări în paralel, deoarece acestea ar putea periclita rolul 
său de intermediar.

În ceea ce privește aplicarea articolului 13 alineatul (1) din Directiva 96/82/CE2 (Directiva 
Seveso), în provincia Trieste, în urma unui schimb de informații pertinente cu autoritățile 
italiene, Comisia a hotărât la 19 martie 2009 să adreseze Italiei o scrisoare de punere în 
întârziere pentru încălcarea articolului 13 alineatul (1). După evaluarea răspunsurilor pe care 
autoritățile italiene le-au trimis la scrisoarea de punere în întârziere, Comisia a decis să emită 
un aviz motivat adresat Italiei pentru încălcarea articolului 13 alineatul (1). Răspunsurile pe 
care autoritățile italiene le-au trimis la avizul motivat sunt, în prezent, în curs de evaluare. 

Trebuie remarcat că această procedură privind încălcarea dreptului comunitar nu este, în 
prezent, legată de cele două instalații de regazificare GNL propuse pentru a fi construite în 
Golful Trieste. Acest lucru se datorează faptului că articolul 13 alineatul (1) din Directiva 
Seveso se aplică numai în cazul unităților care sunt deja în exploatare, în timp ce cele două 

                                               
1 JO L 10, 14.1.1997, p. 13-33.
2 JO L 10, 14.1.1997, p. 13-33.
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instalații de regazificare GNL propuse în Golful Trieste nu au primit nici măcar aprobarea de 
dezvoltare și, în consecință, nu au fost construite. 

Comisia va informa Comisia pentru petiții cu privire la evoluția situației în ceea ce privește 
instalațiile de regazificare GNL propuse în Golful Trieste și va informa, de asemenea, 
Comisia pentru petiții cu privire la orice alte măsuri decise în cadrul procedurii în derulare 
privind încălcarea dreptului comunitar, în ceea ce privește aplicarea articolului 13 alineatul (1) 
din Directiva Seveso în provincia Trieste.

7. Răspunsul Comisiei (REV IV), primit la 6 septembrie 2011 

Petiția 0483/2007.

În ceea ce privește cele două instalații de regazificare GNL propuse pentru a fi construite în 
Golful Trieste, din informațiile disponibile rezultă că proiectele nu au fost încă autorizate și că 
discuțiile dintre Italia și Slovenia din cadrul procedurilor EIA relevante sunt încă în curs. 
Comisia, care continuă să faciliteze un proces bilateral între aceste două state membre, a 
solicitat autorităților italiene să furnizeze precizări suplimentare. 

În ceea ce privește punerea în aplicare a articolului 13 alineatul (1) din Directiva 96/82/CE1

Seveso în provincia Trieste, autoritățile italiene au răspuns la avizul motivat emis de Comisie 
în octombrie 2010. În răspunsurile lor, autoritățile italiene au furnizat informații detaliate cu 
privire la mai multe instalații din provincia Trieste. Comisia evaluează în continuare aceste 
informații.

8. Răspunsul Comisiei (REV V), primit la 27 iunie 2012

Petițiile nr. 483/2007, 1147/2008 și 1472/2009

În ceea ce privește construirea a două instalații de regazificare a GPL (gaz petrolier lichefiat) 
în golful Trieste, conform informațiilor disponibile, nu a fost acordată, încă, nicio aprobare. 

La începutul anului 2011, Comisia a solicitat autorităților italiene să-i transmită informații 
suplimentare privind procedurile de evaluare aplicate în cazul acestor proiecte. Comisia a 
analizat răspunsurile autorităților italiene, precum și informațiile furnizate de către petiționari 
de-a lungul timpului, și nu a găsit până în prezent nicio dovadă a încălcării legislației UE în 
cadrul acestor proiecte. 

Comisia a intermediat un dialog între autoritățile italiene și cele slovene cu privire la aceste 
proiecte, în special cu privire la evaluarea impactului lor asupra mediului. Recent, autoritățile 
italiene au confirmat că sunt favorabile unei abordări globale, fondate pe un parteneriat, a 
strategiei energetice în Marea Adriatică de Nord, în cadrul căreia să fie discutate, printre 
altele, preocupările de natură ecologică.

În ceea ce privește punerea în aplicare a articolului 13 alineatul (1) din Directiva 96/82/CE2

                                               
1 JO L 10, 14.1.1997, p. 13-33.
2 JO L 10, 14.1.1997, p. 13 -33.
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Seveso în provincia Trieste, Comisia a încheiat analiza răspunsurilor transmise de către 
autoritățile italiene în urma avizului motivat emis de Comisie în octombrie 2010 în contextul 
cazului raportat de încălcare a legislației.

Din aceste răspunsuri reiese faptul că autoritățile italiene au luat măsuri pentru a se conforma 
dispozițiilor Directivei Seveso referitoare la informarea publicului privind măsurile de 
securitate care urmează să fie luate și conduita obligatorie în caz de accident.  Unitățile cărora 
li se aplică articolul 13 alineatul (1) din Directiva Seveso se află în Provincia Trieste, în 
municipalitățile San Dorligo della Valle, Muggia și Trieste. Autoritățile italiene au informat 
Comisia cu privire la o serie de inițiative adoptate pentru a asigura informarea populației care 
ar putea fi afectată în cazul unor accidente majore în aceste unități.

Aceste inițiative cuprind: diseminarea informațiilor pe internet, întâlniri publice în cadrul 
cărora sunt furnizate informații cu privire la unitățile cărora li se aplică Directiva Seveso și cu 
privire la comportamentul care trebuie adoptat în eventualitatea unor accidente, precum și 
trimiterea unor scrisori familiilor și uzinelor care ar putea fi afectate. 

Prin urmare, la 27 februarie 2012, Comisia a hotărât să închidă procedura de încălcare a 
dreptului comunitar. 

Ar trebui adăugat faptul că, de curând, au fost transmise noi informații Comisiei privind 
aplicarea inadecvată a articolelor 8 și 11 din Directiva Seveso în Provincia Trieste. Mai exact, 
informațiile primite se referă la posibile încălcări ale dispozițiilor directivei referitoare la 
„efectul domino” (privind unitățile sau grupurile de unități în cadrul cărora posibilitatea și 
probabilitatea sau consecințele unui accident major sunt agravate datorită locației sau 
proximității acestor unități și a inventarului lor de substanțe periculoase) și la cerința, stabilită 
la articolul 11 alineatul (4) din directivă, conform căreia trebuie testate planuri de urgență 
externe.

Prin urmare, Comisia a contactat autoritățile italiene pentru a solicita clarificări cu privire la 
această chestiune, iar răspunsul lor, primit în luna mai, face, în prezent, obiectul unei analize.


