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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0024/2012 af Daniele Spera og Roberto Giurastante,
italienske statsborgere, for Comitato Legamjonici og Associazione 
Greenaction Transnational, om opførelsen af en gasrørledning i Puglia

1. Sammendrag

Taranto Kommune gav den 1. marts 2010 tilladelse til opførelsen af en 4 780 km lang 
metangasrørledning som led i opførelsen af et hydrokrakningsanlæg.

Projektet synes at være blevet opdelt i forskellige dele for kunstigt at begrænse dets samlede 
miljøvirkning, hvorved det også undgås at underkaste hele projektdele den obligatoriske 
miljøkonsekvensvurdering.

Andragerne mener, at dette anlægsarbejde strider mod direktiv 85/337/EØF, 96/82/EF og 
2001/42/EF om miljøindvirkningsprocedurer og direktiv 75/442/EØF, 91/156/EØF, 
91/689/EØF og 99/31/EF om miljømæssig forenelighed.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. april 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

"Direktiv 2011/92/EU1 (direktivet om vurdering af indvirkningen på miljøet eller VVM-
direktivet)

                                               
1 EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1.
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Oplysningerne fra andrageren viser, at to separate direktørdekreter (Determinazione del 
Dirigente) blev udstedt af Tarantoprovinsen henholdsvis den 2. februar 2009 og den 25. 
februar 2009 om undtagelse af gasledninger på 0,58 km og 4 870 km fra VVM-procedurer.    

Kommissionen bemærker, at miljøministeriet foretog særskilte VVM-procedurer på et 
hydrokrakningsanlæg og et kraftvarmeværk, som skal placeres inden for det eksisterende 
raffinaderi med de fællesministerielle dekreter udstedt henholdsvis den 19. november 2007 og 
26. april 2012. Desuden gennemførte miljøministeriet en VVM-procedure på et projekt for at 
beskytte og rehabilitere exYard Belleli-området inden for området af national betydning (Sito 
di Interesse Nazionale), hvilket resulterede i en beslutning fra generaldirektøren af 30. maj 
2011 om at frasortere projektet fra VVM-procedurerne. Gasledningerne forbinder 
hydrokrakningsanlægget og kraftvarmeværket og løber igennem området af national 
betydning. 

Kommissionen vil undersøge de påståede overtrædelser yderligere sammen med de italienske 
myndigheder.

Direktiv 2001/42/EF1 (direktiv om strategisk miljøvurdering eller SMV-direktivet)
Andragerne hævder, at gasledningerne udgør automatiske ændringer af Tarantos lokalplan 
(Piano Regolatore Comunale), og at sådanne planer bør være genstand for en SMV-
procedure. 

Det er op til de kompetente myndigheder i Italien at beslutte, om og hvornår der skal 
opdateres lovgivningsmæssige planer, og dermed anvende SMV-procedurer. Derfor bør 
ethvert søgsmål rettes til de nationale retsmyndigheder.

Direktiv 96/82/EF2 (Sevesodirektivet)

Det bemærkes for det første, at transport af farlige stoffer i rørledninger ikke er omfattet af 
Seveso II-direktivet 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer3.

Andrageren rejser imidlertid også spørgsmålet om overtrædelser af Seveso-direktivet, som 
ville være relateret til Eni R&M Refinery, hvor faciliteterne til konstruktion af rørledningerne 
er placeret (hvilket forbinder dem til gasnettet).

Andrageren rejser spørgsmålet om manglende ekstern beredskabsplan for denne virksomhed.
Dette kunne udgøre en tilsidesættelse af artikel 11, stk. 1, litra c), i direktiv 96/82/EF, 
hvorefter de myndigheder, der er udpeget til dette formål af medlemsstaten, skal udarbejde en 
ekstern beredskabsplan for foranstaltninger, der skal træffes uden for virksomheden i tilfælde 
af et større uheld. Offentligheden bør høres inden oprettelse og løbende orienteres om
indholdet af disse planer. Bestemmelsen gælder kun i forhold til såkaldte "kolonne 3-
virksomheder", hvilket betyder virksomheder, hvor farlige stoffer er til stede over en vis 
højere tæskel. For hvert stof eller hver kategori af stof, er der i direktivet fastsat to tærskler; en 
lavere tærskel, hvorover de generelle krav i direktivet finder anvendelse, og en højere tærskel, 

                                               
1 EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30.
2 EFT L 10 af 14.1.1997, s. 13.
3 EFT L 10 af 14.1.1997, s. 13.
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hvorover nogle yderligere krav finder anvendelse: De virksomheder, hvor stofferne er til stede 
over denne højere tærskel, kaldes "kolonne 3-virksomheder".

Desuden hævder andrageren, at der er tale om en overtrædelse af artikel 13, stk. 1, hvorefter 
medlemsstaterne sørger for, at alle personer og alle etablissementer, hvor mennesker opholder 
sig (skoler, hospitaler, osv.) og som må påregnes at kunne blive berørt af et større uheld på en 
af artikel 9 omfattet virksomhed ("kolonne 3-virksomheder"), regelmæssigt og uden at skulle 
anmode herom modtager oplysninger i den mest hensigtsmæssige form om 
sikkerhedsforanstaltninger og hensigtsmæssig adfærd i tilfælde af et sådant uheld. Disse 
oplysninger bør omfatte en henvisning til den eksterne beredskabsplan.

Endelig rejser andrageren spørgsmålet om overtrædelse af artikel 8, stk. 1 og 2, såfremt den 
kompetente myndighed ikke skulle have identificeret potentielle "dominoeffekter" mellem 
den pågældende virksomhed, Eni R&M Refinery, og to andre virksomheder i Taranto-
provinsen, som ville være i risiko for relevante uheld. Som følge heraf ville den berørte 
offentlighed ikke være blevet underrettet herom.

Kommissionen vil undersøge de påståede overtrædelser yderligere sammen med de italienske 
myndigheder.

Direktiv 75/442/EØF, 91/156/EØF, 91/659/EØF og 1999/31/EF.

Tre af de direktiver, som andragerne henviser til (75/442/EØF, 91/156/EØF og 91/689/EØF), 
er blevet ophævet og erstattet af affaldsrammedirektivet (2008/98/EF)1.

Det er fastsat i artikel 2, stk. 1, litra c), at "ikke-forurenet jord og andet naturligt 
forekommende materiale, der er udgravet i forbindelse med anlægsvirksomhed, hvor det er 
sikkert, at materialet i sin naturlige tilstand vil blive anvendt til anlægsvirksomhed på det 
sted, hvor det er blevet udgravet", ikke skal være omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde. Derfor skal den opgravede jord, hvis den er forurenet eller ikke anvendes 
på stedet i sin naturlige tilstand, betragtes som omfattet af affaldsrammedirektivet, herunder 
dets bestemmelser om affaldshåndteringskrav, tilladelser osv.

Da projektet stadig er i planlægningsfasen, kan der dog ikke observeres nogen overtrædelse af 
affaldsrammedirektivet på dette stadie.

Hvis den opgravede jord deponeres, skal deponeringsdestinationen opfylde kravene i 
deponeringsdirektivet (1999/31/EF).2 På nuværende tidspunkt kan der dog ikke konstateres 
nogen overtrædelse af deponeringsdirektivet. Endvidere vedrører artikel 14 i 
deponeringsdirektivet som nævnt af andrageren tilpasning af eksisterende deponeringsanlæg 
og er derfor ikke relevant i denne sag.

Konklusion

Kommissionen vil sammen med de italienske myndigheder iværksætte undersøgelser for at 
                                               
1 EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.
2 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.
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vurdere, om VVM- og Seveso-direktiverne er blevet overtrådt.


