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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0024/2012, внесена от Daniele Spera и Roberto Giurastante, с 
италианско гражданство, от името на „Comitato Legamjonici“ и 
„Associazione Greenaction Transnational“, относно изграждането на 
газопровод в Пулия

1. Резюме на петицията

На 01 март 2010 г. общината на Таранто е разрешила изграждането на 4,780 км 
тръбопровод за метан в рамките на създаването на инсталация за хидрокрекиране.

Проектът е бил разделен, за да се намали изкуствено неговото общо въздействие върху 
околната среда, като е избегнато начисляването на ДДС за цели части от проекта.

Според вносителя на петицията, работите нарушават Директива 85/337/ЕИО, 
Директива 96/82/ЕО и Директива 2001/42/ЕО относно оценката на въздействието върху 
околната среда, както и Директива 75 /442 /ЕИО,  Директива 91/156/ЕИО, 
Директива 91/689/ЕИО и Директива 99/31/ЕО относно съвместимостта с околната 
среда.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 април 2012 г.  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 август 2012 г.

Директива 2011/92/ЕС 1 (известна като Директива за оценка на въздействието върху 
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околната среда или Директива за ОВОС)

Информацията, подадена от вносителя на петицията показва, че са издадени два 
отделни постановления на директорите ((Determinazione del Dirigente) от провинция 
Таранто – на 24.2.2009 г .  и на 25.2.2009 г., съответно разглеждащи внимателно 
газопроводите от 0.58 км и 4.870 км от процедурите на ОВОС.    

Комисията отбелязва, че Министерството на околната среда е провело отделни 
процедури на ОВОС относно разполагането на инсталация за хидрокрекиране и 
топлоелектрическа централа в рамките на съществуващата рафинерия със съвместни 
министерски постановления съответно от 19.11.2007 г. и от 26.4.2010 г.  Освен това 
Министерството на околната среда проведе процедура на ОВОС относно проект за 
опазване и възстановяване на местността exYard Belleli в рамките на Обекта от 
национален интерес(Sito di Interesse Nazionale), произтичаща от решението на 
генералния директор да разгледа внимателно проекта от процедури на ОВОС на 
30.5.2011 г .   Газопроводите свързват инсталацията за хидрокрекиране и 
топлоелектрическата централа и преминават през Обекта от национален интерес. 

Комисията ще продължи да разследва предполагаемите нарушения заедно с 
италианските органи

Директива 2001/42/ЕС 1 (известна като Директива за стратегическата оценка на 
въздействието върху околната среда или Директива за СООС)

Вносителите на петицията твърдят, че газопроводите представляват автоматични 
изменения на местния план за регулация на Таранто (Piano Regolatore Comunale) и че 
подобен план следва да бъде предмет на процедура на СООС. 

Компетентните органи на Италия са тези, които трябва да решат кога да актуализират 
плановете за регулация и следователно да приложат процедурите на СООС. По този 
начин всяка законова промяна следва да бъде извършена в националните съдебни 
органи.

Директива 96/82/ЕО 2 (Директивата „Seveso“)

Следва на първо място да се отбележи, че превозването на опасни вещества в 
тръбопроводите не е обхванато от Директивата „Seveso ІІ“ 96/82/ЕО относно контрола 
на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества 3.

Вносителят на петицията повдига обаче въпроса за нарушения на Директивата 
„Seveso”, свързани с рафинерията Eni R&M, където се намират съоръженията, за които 
се строят тръбопроводите (свързващи ги с газопроводната мрежа).

Вносителят на петицията повдига въпроса за отсъствието на външен план за реагиране 
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при аварии за това предприятие. Това би могло да представлява нарушение на член 11, 
параграф 1, буква в) от Директива 96/82/ЕО, съгласно който посочените за тази цел 
органи от страна на държавата членка трябва да изготвят външен план за аварийно 
реагиране за мерките, които трябва да бъдат предприети извън предприятието в случай 
на голяма авария. Следва да се проведе допитване до обществеността при изготвянето и 
тя редовно да бъде информирана за съдържанието на тези планове. Разпоредбата се 
прилага единствено във връзка с т.нар. предприятия „с висок рисков потенциал”, което 
означава, че там са налице опасни вещества над определен по-висок праг. За всяко 
вещества/категория вещество, които са обхванати, директивата предлага два прага –
един, който е по-нисък и за който се прилагат изискванията на директивата, и един по-
висок, над който се прилагат някои допълнителни изисквания: предприятията, при 
които са налице вещества над този по-висок праг, се наричат предприятия „с висок 
рисков потенциал”.

Освен това вносителят на петицията твърди, че съществува нарушение на (лен 13, 
параграф 1, съгласно който държавите членки трябва да гарантират, че информацията 
относно мерките за безопасност и за очакваното поведение по време на инцидент, се 
предоставя редовно и в най-подходящия вид на всички лица и предприятия, 
обслужващи обществеността (като училища или болници), които има опасност да бъдат 
засегнати от възникването на голяма авария в дадено предприятие („с висок рисков 
потенциал”) , обхванато от член 9, без да се налага те да я изискват. Тази информация 
следва да включва препратка към външния план за аварийно реагиране.

Най-накрая вносителят на петицията повдига въпроса за нарушение на член 8, 
параграфи 1 и 2, доколкото до този момент компетентният орган не е установил 
потенциалния „ефект на доминото" между въпросното предприятие, рафинерия Eni 
R&M, и другите две съоръжения в провинция Таранто, които могат да бъдат 
застрашени от съответни инциденти. В резултат на това, съответната публика няма да е 
получил съответната информация.

Комисията ще продължи да разследва предполагаемите нарушения заедно с 
италианските органи

Директиви 75/442/ЕИО, 91/156/ЕИО, 91/689/ЕИО и 1999/31/ЕО на Съвета,

Трите директиви, посочени от вносителите на петицията, (75/442/EИО, 91/156/EИО, 
91/689/EИО) са отменени и са заменени от Рамковата директива за отпадъците 
(2008/98/EО1).

Член 2.1. в) разяснява, че „незамърсена почва и други материали в естествено 
състояние, изкопани по време на строителни дейности, когато е сигурно, че 
материалът ще бъде използван за целите на строителството в естественото си 
състояние на площадката, от която е изкопан” се изключва от приложното поле на 
настоящата директива. Следователно ако изкопаната почва е заразена или не се 
използва на място в нейното естествено състояние тя се разглежда като обект на 
Рамковата директива за отпадъците, в това число и нейните разпоредби относно 
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изискванията за управление на отпадъците, разрешенията и т.н.

Независимо от това, тъй като проектът е още в своята фаза на планиране, не може да се 
установи нарушение на Рамковата директива за отпадъците на този етап.

Ако изкопаната почва подлежи на депониране, то мястото на депонирането отговаря на 
изискванията на Директивата за депонирането на отпадъци (1999/31/EО1). Независимо 
от това, на този етап не може да бъде установено никакво нарушение на Директивата за 
депонирането на отпадъци. Освен това член 14 от Директивата за депонирането на 
отпадъци, цитирана от вносителя на петицията, се отнася за приспособяването на 
съществуващи депа и следователно не се отнася за този случай.

Заключение

Комисията ще започне разследване с италианските органи, за да установи дали има 
нарушение на Директивата за ОВОС и на Директивата „Seveso”.
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