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OBVESTILO POSLANCEM

Zadeva: Peticija 0483/2007, ki jo je vložil Roberto Giurastante (državljan Italije) v 
imenu organizacije Friends of the Earth, o kršitvah okoljske zakonodaje 
Skupnosti o postopku presoje vplivov na okolje in o nevarnih industrijskih 
obratih (direktiva Seveso),

Peticija 1147/2008, ki jo je vložil Roberto Giurastante (državljan Italije) v 
imenu organizacije Greenaction Transnational, o morebitni gradnji 
uplinjevalnika v okolici Trsta (Italija),

Peticija 1472/2009, ki jo je vložil Bernard Vojko (državljan Slovenije) v 
imenu organizacije Alpe Adria Green, o načrtovanem plinskem terminalu v 
Trstu (Italija).

1. Povzetek peticije 0483/2007

Predmet peticije je načrtovana izgradnja dveh uplinjevalnikov v Tržaškem zalivu, enega v 
industrijski coni na kopnem in drugega na plavajoči ploščadi, ki predstavljata nevarnost za 
zdravje in varnost prebivalcev ter za okolje. Vlagatelj peticije še posebej obžaluje 
pomanjkljivosti v postopku presoje vplivov na okolje, ki je bil izveden brez ustreznega 
obveščanja prebivalcev, neizvedbo predhodne strateške ocene plinovodov, kršitev pravil o 
varnosti industrijskih obratov in obratov, ki predstavljajo veliko nevarnost nesreč (Seveso), 
onesnaževanje morja vključno s čezmejnim onesnaževanjem, podcenjevanje geoloških 
tveganj in nevarnosti terorističnih napadov ter oviranje mednarodnega pomorskega prometa. 
Slovenija, ki je vključena v ta dva projekta, je domnevno ustrezno izvedla postopek presoje 
vplivov na okolje, njeno ministrstvo za okolje pa je izdalo negativno mnenje.

Povzetek peticije 1147/2008

Vlagatelj peticije se sklicuje na načrte oblasti za izgradnjo uplinjevalnika v okolici Trsta, na 
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meji s Slovenijo. Opozarja na nevarnost, ki bi jo tovrstni obrat predstavljal za javno zdravje in 
okolje, zlasti zaradi predvidenega ohlajanja morja kot posledice izlivanja hladne vode, in na 
njegove posledice za morski ekosistem Tržaškega zaliva. Izpostavlja tudi nasprotovanje 
Slovenije navedenemu plinskemu terminalu in se sprašuje, ali so bili načrti zanj pripravljeni v 
skladu z ustrezno evropsko zakonodajo, na primer s pravili za ocenjevanje vpliva tovrstnih 
obratov na okolje.

Povzetek peticije 1472/2009

Vlagatelj peticije nasprotuje načrtovani gradnji plinskega terminala v Miljskem zalivu, ki leži 
med Trstom in Slovenijo, in navaja, da je lokacija, na kateri se predvideva gradnja terminala 
in na kateri se že nahaja nevaren industrijski obrat, v neposredni bližini gosto poseljenega 
mejnega območja med Italijo in Slovenijo. Izpostavlja nasprotovanje slovenskih oblasti 
gradnji plinskega terminala in izraža številne pripombe na postopke, ki so jih italijanske 
oblasti uporabile pri načrtovanju. Pod vprašaj postavlja veljavnost presoje vplivov na okolje 
in trdi, da se oblasti niso posvetovale z lokalnim prebivalstvom, da so znanstvena poročila in 
dokazi netočni oziroma nepopolni, ter opozarja na morebitno izkrivljanje konkurence. Prav 
tako navaja, da načrt krši vrsto direktiv EU, in skladno s tem institucije poziva, naj izvedejo 
preiskavo.

2. Dopustnost

0483/2007: Označena za dopustno dne 20. septembra 2007. Komisija je bila zaprošena za 
informacije v skladu s členom 192(4).
1147/2008: Označena za dopustno dne 5. februarja 2009. Komisija je bila zaprošena za 
informacije v skladu s členom 192(4).
1472/2009: Označena za dopustno dne 22. januarja 2010. Komisija je bila zaprošena za 
informacije v skladu s členom 202(6).

3. Odgovor Komisije, prejet 7. marca 2008.

Peticija 0483/2007

Vlagatelj peticije se sklicuje na projekta za izgradnjo dveh uplinjevalnikov za utekočinjeni 
zemeljski plin, ki sta predlagana v Tržaškem zalivu v bližini meje s Slovenijo. Trdi, da bi s 
tem italijanske oblasti kršile vrsto evropskih direktiv, in sicer spremenjeno Direktivo 
85/337/EGS1 (direktiva o presoji vplivov na okolje), Direktivo 2001/42/ES2 (direktiva o 
strateški okoljski presoji) in spremenjeno Direktivo 96/82/ES3 (direktiva Seveso).

Še posebej se vlagatelj peticije sklicuje na odsotnost energetskega načrta in njegove presoje v 
skladu z direktivo o strateški okoljski presoji ter trdi, da čezmejno posvetovanje ni bilo 
ustrezno izvedeno v skladu z direktivo o presoji vplivov na okolje. V prilogah k peticiji 

                                               
1 Direktiva Sveta 85/337/EGS z dne 27. junija 1985 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na 
okolje, kakor je bila spremenjena z direktivama 97/11/ES in 2003/35/ES.
2 Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih 
načrtov in programov na okolje.
3 Direktiva Sveta 96/82/ES z dne 9. decembra 1996 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so 
vključene nevarne snovi, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 in Direktivo 2003/105/ES.



CM\907432SL.doc 3/7 PE423.923v05-00

SL

pošilja različne dokumente, povezane z uporabo direktive Seveso v Tržaški pokrajini.

Vlagatelj je peticijo neposredno poslal tudi Komisiji. Vlagatelju je bil 12. septembra 2007 
poslan odgovor z oceno Komisije glede teh vprašanj. 

Kar zadeva projekta za izgradnjo dveh uplinjevalnikov za utekočinjeni zemeljski plin, je 
Komisija že zahtevala informacije o uporabi določb o čezmejnem posvetovanju iz direktive o 
presoji vplivov na okolje pri teh projektih s strani italijanskih oblasti. Te so potrdile, da je bilo 
čezmejno posvetovanje s Slovenijo sproženo v kontekstu postopkov presoje vplivov na 
okolje. Dokumenti, ki so jih italijanske oblasti pripravile v zvezi z nevarnostjo nesreč, 
povezanih s projektoma, so bili v okviru postopkov čezmejnega posvetovanja posredovani 
tudi slovenskim oblastem. Glede na dostopne informacije se zdi, da postopki izdaje dovoljenj 
za projekta še tečejo in da zato trenutno ni razloga za mnenje, da ustrezne določbe zakonodaje 
Skupnosti ne bodo ustrezno upoštevane. Kar zadeva Direktivo 2001/42/ES, jo je treba 
uporabiti za določene načrte in programe, vključno z energetskimi načrti, pred njihovim 
sprejetjem. Vendar v direktivi o strateški okoljski presoji ni predvidena obveznost držav 
članic, da sestavijo take načrte. Zato v zvezi s tem ni mogoče ugotoviti kršitev zakonodaje 
Skupnosti. 

Vendar pa priloge k peticiji vzbujajo pomisleke glede pravilne uporabe določb člena 13(1) 
direktive Seveso v Tržaški pokrajini, in sicer te določbe zahtevajo, da: „Države članice 
zagotovijo, da se informacije o varnostnih ukrepih in pravilnem obnašanju ob nesreči, redno 
in v najustreznejši obliki zagotovijo, ne da bi to posebej zahtevali, vsem osebam in vsem 
javnim ustanovam (kot so šole in bolnišnice), ki bi jih lahko prizadela večja nesreča v eni od 
organizacij iz člena 9.“

Pojasnila o uporabi zgornjih določb direktive Seveso so bila zahtevana od italijanskih oblasti 
na seji o svežnjih za sprejem v Rimu dne 28. januarja 2008. Italijanske oblasti so obljubile, da 
bodo odgovor Komisiji poslale v roku enega meseca. 

Komisija bo Odbor za peticije obvestila o rezultatu ocene informacij, ki jih trenutno pričakuje 
od italijanskih oblasti.

4. Odgovor Komisije, prejet 24. aprila 2009

Peticija 0483/2007

Italijanske oblasti so na zahtevo Komisije po informacijah odgovorile v pismu z dne 28. 
februarja 2008.

Po oceni informacij iz pisma je Komisija 19. marca 2009 sklenila, da Italiji izda uradni 
opomin zaradi kršitve člena 13(1) spremenjene Direktive 96/82/ES1 (direktiva Seveso).

Peticija 1147/2008

                                               
1 Direktiva Sveta 96/82/ES z dne 9. decembra 1996 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so 
vključene nevarne snovi, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 in Direktivo 2003/105/ES.
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Vlagatelj peticije se sklicuje na načrte oblasti za izgradnjo uplinjevalnika v okolici Trsta, na 
meji s Slovenijo. Opozarja na nevarnost, ki bi jo tovrstni obrat predstavljal za javno zdravje in 
okolje, zlasti zaradi predvidenega ohlajanja morja kot posledice izlivanja hladne vode, in na 
njegove posledice za morski ekosistem Tržaškega zaliva. Izpostavlja tudi nasprotovanje 
Slovenije navedenemu plinskemu terminalu in se sprašuje, ali so bili načrti zanj pripravljeni v 
skladu z ustrezno evropsko zakonodajo, na primer s pravili za ocenjevanje vpliva tovrstnih 
obratov na okolje.

Komisija je v pismu z dne 3. novembra 2008 že odgovorila na iste navedbe vlagatelja peticije. 
Prav tako se je odzvala na pismo vlagatelja peticije z dne 12. novembra 2007 kot tudi na 
vprašanje za pisni odgovor P-2006/2700, naslovljeno na Parlament, o načrtovani gradnji 
navedenih obratov.

V okviru pričujoče peticije Komisija ponovno poudarja naslednje:

Prvič, postopek presoje vplivov na okolje, kakor ga določa spremenjena Direktiva Sveta 
85/337/EGS1, še poteka. Postopek skladno s Konvencijo UN/ECE iz Espooja iz leta 1991 o 
presoji čezmejnih vplivov na okolje zajema posvetovanje s Slovenijo. V okviru navedenega 
postopka naj bi se preučila nevarnost, ki jo tovrstni obrati predstavljajo za javno zdravje in 
morsko okolje Tržaškega zaliva.

Drugič, glede pisma ministrstva za kulturno dediščino in dejavnosti dežele Furlanije – Julijske 
krajine z dne 3. julija 2008, na katero se sklicuje vlagatelj peticije, Komisija ugotavlja, da to 
izraža mnenje oblasti v okviru potekajočega postopka presoje vplivov na okolje. Sklicevanje 
na Direktivo 2001/42/ES2 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje v 
omenjenem pismu je povezano z njeno uporabo v primeru morebitne prihodnje spremembe 
regulatornega načrta za pristanišče v Tržaškem zalivu. Vendar pa Komisija ni seznanjena s 
tem, da bi se italijanske oblasti odločile, da načrt spremenijo.

Na podlagi razpoložljivih informacij Komisija v tem trenutku ne zaznava kršitev okoljske 
zakonodaje EU.

5. Odgovor Komisije, prejet 24. junija 2010

Peticije 0483/2007, 1147/2008 in 1472/2009

Kar zadeva načrtovano gradnjo uplinjevalnikov za utekočinjeni zemeljski plin v Tržaškem 
zalivu, je na podlagi informacij, ki so na voljo, razvidno, da oblasti še niso pridobile 
dovoljenja za gradnjo in da pogovori med Italijo in Slovenijo v okviru ustreznih postopkov 
presoje vplivov na okolje še potekajo. Komisija spodbuja dvostranski proces med 
omenjenima državama članicama in na tej stopnji ne namerava izvesti vzporednih preiskav, 
ker bi lahko ogrozile njeno vlogo pospeševalke.

Glede uporabe člena 13(1) Direktive 96/82/ES3 (direktiva Seveso) v Tržaški pokrajini je 

                                               
1 UL L 175, 5.7.1985; UL L 73, 14.3.1997; UL L 156, 25.6.2003.
2 UL L 197, 21.7.2001, str. 30.
3 UL L 10, 14.1.1997, str. 13–33.
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Komisija po izmenjavi mnenj z italijanskimi oblastmi 19. marca 2009 sklenila, da Italiji izda 
uradni opomin zaradi kršitve člena 13(1). Odgovori, ki so jih posredovale italijanske oblasti, 
se trenutno proučujejo. Pri tem je treba poudariti, da postopek za ugotavljanje kršitev v tej fazi 
ni povezan z načrtovano gradnjo navedenih uplinjevalnikov za utekočinjeni zemeljski plin v 
Tržaškem zalivu. 

Komisija bo Odbor za peticije obveščala o nadaljnjem razvoju dogodkov v zvezi z načrtovano 
gradnjo uplinjevalnikov za utekočinjeni zemeljski plin na omenjeni lokaciji 
in o vsakršnih nadaljnjih ukrepih, sprejetih v okviru obstoječega postopka za ugotavljanje 
kršitev v zvezi z uporabo člena 13(1) direktive Seveso v Tržaški pokrajini.

6. Odgovor Komisije, prejet dne 11. februarja 2011

Kar zadeva načrtovano gradnjo uplinjevalnikov za utekočinjeni zemeljski plin v Tržaškem 
zalivu, je na podlagi informacij, ki so na voljo, razvidno, da oblasti še niso pridobile 
dovoljenja za gradnjo in da pogovori med Italijo in Slovenijo v okviru ustreznih postopkov 
presoje vplivov na okolje še potekajo. Komisija spodbuja dvostranski proces med 
omenjenima državama članicama in na tej stopnji ne namerava izvesti vzporednih preiskav, 
ker bi lahko ogrozile njeno vlogo pospeševalke.

Glede uporabe člena 13(1) Direktive 96/82/ES1 (direktiva Seveso) v Tržaški pokrajini je 
Komisija po izmenjavi mnenj z italijanskimi oblastmi 19. marca 2009 sklenila, da Italiji izda 
uradni opomin zaradi kršitve člena 13(1). Po oceni odgovorov na uradni opomin, ki so jih 
poslale italijanske oblasti, je Komisija sklenila, da Italiji izda utemeljeno mnenje zaradi 
kršitve člena 13(1). Odgovori, ki so jih italijanske oblasti poslale na utemeljeno mnenje, so 
trenutno v postopku ocene. 

Pri tem je treba poudariti, da postopek za ugotavljanje kršitev v tej fazi ni povezan z 
načrtovano gradnjo navedenih uplinjevalnikov za utekočinjeni zemeljski plin v Tržaškem 
zalivu. To je posledica dejstva, da se člen 13(1) direktive Seveso uporablja samo za subjekte, 
ki že obratujejo, medtem ko predlagana uplinjevalnika za utekočinjeni zemeljski plin v 
Tržaškem zalivu sploh še nimata soglasja za izvedbo in posledično tudi še nista bila zgrajena. 

Komisija bo Odbor za peticije obveščala o nadaljnjem razvoju dogodkov v zvezi z načrtovano 
gradnjo uplinjevalnikov za utekočinjeni zemeljski plin, ki sta predlagana v Tržaškem zalivu, 
prav tako pa ga bo obveščala tudi o vseh nadaljnjih korakih, sprejetih v kontekstu obstoječega 
postopka za ugotavljanje kršitev glede uporabe člena 13(1) direktive Seveso v Tržaški 
pokrajini.

7. Odgovor Komisije (REV IV), prejet dne 6. septembra 2011

Peticija 0483/2007

Kar zadeva načrtovano gradnjo uplinjevalnikov za utekočinjeni zemeljski plin v Tržaškem 
zalivu, je na podlagi informacij, ki so na voljo, razvidno, da oblasti še niso pridobile 
dovoljenja za gradnjo in da pogovori med Italijo in Slovenijo v okviru ustreznih postopkov 

                                               
1 UL L 10, 14.1.1997, str. 13–33.
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presoje vplivov na okolje še potekajo. Komisija, ki še naprej spodbuja dvostranski proces med 
tema dvema državama članicama, je italijanske oblasti prosila za dodatna pojasnila. 

V zvezi z uporabo člena 13(1) Direktive 96/82/ES1 (direktiva Seveso) v Tržaški pokrajini so 
italijanske oblasti odgovorile na utemeljeno mnenje, ki ga je Komisija izdala oktobra 2010. V 
odgovorih so italijanske oblasti posredovale natančne informacije o več obratih v Tržaški 
pokrajini. Komisija te informacije še ocenjuje.

8. Odgovor Komisije (REV V), prejet dne 27. junija 2012

Peticije 0483/2007, 1147/2008 in 1472/2009

Kar zadeva predlagano gradnjo uplinjevalnikov za utekočinjeni zemeljski plin v Tržaškem 
zalivu, na podlagi informacij, ki so na voljo, še ni bilo izdano soglasje za izvedbo.

Komisija je v začetku leta 2011 italijanske oblasti pozvala, naj ji pošljejo dodatne informacije 
o postopkih za oceno teh projektov. Komisija je preučila italijanske odgovore in informacije, 
ki so jih predlagatelji peticij posredovali v vsem tem času, in do sedaj ni našla dokazov o 
kršitvi zakonodaje EU v zvezi s tema projektoma. 

Komisija skrbi za pospeševanje dialoga med italijanskimi in slovenskimi oblastmi v zvezi s 
tema projektoma, zlasti glede presoj vplivov na okolje zanju. Italijanske oblasti so nedavno 
potrdile, da zagovarjajo celosten partnerski pristop k energetski strategiji za severni Jadran, ki 
bo med drugim obravnaval tudi okoljska vprašanja.

V zvezi z uporabo člena 13(1) Direktive 96/82/ES2 (direktiva Seveso) v Tržaški pokrajini je 
Komisija dopolnila oceno odgovorov, ki so jih italijanske oblasti podale na utemeljeno 
mnenje, ki ga je Komisija izdala oktobra 2010 v zvezi s postopkom za ugotavljanje kršitev.

Na podlagi teh odgovorov se je izkazalo, da so italijanske oblasti sprejele ukrepe za izpolnitev 
določb iz direktive Seveso o zagotavljanju informacij za javnost o varnostnih ukrepih in 
pravilnem obnašanju ob nesreči. Organizacije, za katere velja člen 13(1) direktive Seveso, so 
v Tržaški pokrajini v občinah Dolina, Milje in Trst. Italijanske oblasti so Komisijo obvestile o 
številnih pobudah, sprejetih za zagotavljanje informacij prebivalstvu, ki bi lahko bilo 
prizadeto v primeru večje nesreče v teh obratih.

Med pobudami so širjenje informacij prek interneta, javna srečanja, na katerih se predstavljajo 
informacije o subjektih, ki spadajo v direktivo Seveso, in obnašanju v primeru nesreče, ter 
pošiljanje pisem družinam in tovarnam, ki bi jih morebitna nesreča zadevala. 

Posledično se je Komisija 27. februarja 2012 odločila, da postopek za ugotavljanje kršitev 
zaključi. 

Dodati je treba, da so bile pred nedavnim Komisiji poslane nove informacije o morebitni 
nepravilni uporabi členov 8 in 11 direktive Seveso v Tržaški pokrajini. Natančneje se prejete 

                                               
1 UL L 10, 14.1.1997, str. 13–33.
2 UL L 10, 14.1.1997, str. 13–33.
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informacije nanašajo na morebitne kršitve določb direktive o verižnem učinku (glede 
določanja organizacij ali skupin organizacij, za katere obstajata večja verjetnost in možnost 
nastanka večjih nesreč ali možnost hujših posledic večjih nesreč zaradi lokacije in bližine 
takšnih organizacij ter njihovih zalog nevarnih snovi) ter zahteve iz člena 11(4) direktive, da 
se načrti ukrepov zunaj organizacije preizkusijo.

Zato je Komisija od italijanskih oblasti zahtevala pojasnila o tem vprašanju. Odgovor je 
prejela maja in se sedaj ocenjuje.


