
CM\911590HU.doc PE494.752v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

30.8.2012

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Daniele Spera és Roberto Giurastante olasz állampolgár által a „Comitato 
Legamjonici e Associazione Greenaction Transnational” nevében benyújtott 
0024/2012. számú petíció egy apuliai gázvezeték építéséről

1. A petíció összefoglalása

A tarantói önkormányzat 2010. március 1-jén, egy hidrokrakkoló üzem létesítéséhez 
kapcsolódóan jóváhagyta egy 4780 km hosszúságú földgázvezeték építését.

Állítása szerint a projektet több részre bontották, hogy így kisebbnek láttassák a környezetre 
gyakorolt átfogó káros hatást, és ezzel egész részeket vontak ki a kötelező környezeti 
hatásvizsgálat alól.

A petíció benyújtói szerint ez az eljárás ellentétes a környezetre gyakorolt hatások 
vizsgálatáról szóló 85/337/EGK, 96/82/EK és 2001/42/EK irányelvvel, valamint a 
környezettel való összeegyeztethetőségről szóló 75/442/EGK, 91/156/EGK, 91/689/EGK és 
99/31/EK irányelvvel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. április 25. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.
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A 2011/92/EU irányelv1 (a környezeti hatásvizsgálatról szóló ún. KHV-irányelv)

A petíció benyújtója által szolgáltatott információk szerint Taranto tartomány 2009. február 
24-én és február 25-én két különálló vezetőségi határozatot (Determinazione del Dirigente) 
bocsátott ki, az elsőt egy 0,58 kilométeres, a másodikat pedig egy 4870 kilométeres 
gázvezeték környezeti hatásvizsgálat (KHV) alóli felmentéséről.

A Bizottság megállapítja, hogy a környezetvédelmi minisztérium egy 2007. november 19-én 
és egy 2010. április 26-án kiadott közös miniszteri rendelet révén két különálló KHV-eljárást 
folytatott le a már létező finomító területén elhelyezendő hidrokrakkoló üzem és hőerőmű 
tekintetében.  A környezetvédelmi minisztérium ezenkívül KHV-eljárást folytatott le a 
nemzeti jelentőségű területen belül elhelyezkedő, exYard Belleli nevű térség megóvására és 
visszaállítására irányuló projekt kapcsán, melynek eredményeképpen 2011. május 30-án 
főigazgatói utasítást adtak a projektnek a KHV-eljárás alóli felmentésére.  A gázvezetékek a 
hidrokrakkoló üzemet és a hőerőművet kötik össze, és a nemzeti jelentőségű területen 
keresztül futnak. 

A Bizottság az olasz hatóságok bevonásával további vizsgálatokat folytat az állítólagos 
jogsértésekről.

A 2001/42/EU irányelv2 (a stratégiai környezeti vizsgálatokról szóló ún. SKV-irányelv)

A petíció benyújtói azt állítják, hogy a gázvezetékek a tarantói helyi szabályozási terv (Piano 
Regolatore Comunale) automatikus módosítását jelentik, és hogy az ilyen terveket stratégiai 
környezeti vizsgálatnak kellene alávetni.

Az olaszországi illetékes hatóságok feladata annak eldöntése, hogy kell-e, és ha igen, mikor 
kell a szabályozási terveket felülvizsgálni, és e célból SKV-eljárást alkalmazni. Ezért a jogi 
kifogással a nemzeti igazságügyi hatóságokhoz kell fordulni.

A 96/82/EK irányelv3 (a Seveso irányelv)

Elsőként azt kell leszögezni, hogy a veszélyes anyagok vezetéken át történő szállítása nem 
tartozik a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről 
szóló 96/82/EK irányelv4 (a Seveso II. irányelv) hatálya alá.

A petíció benyújtója ennek ellenére az Eni R&M finomító kapcsán a Seveso irányelv 
megsértését is említi. Ebben a finomítóban találhatók azok a létesítmények, amelyek számára 
a gázvezetéket építik (a gázhálózatra való csatlakozás céljával).

A petíció benyújtója azt kifogásolja, hogy ez az üzem nem rendelkezik külső vészhelyzeti 
tervvel. Ez a 96/82/EK irányelv 11. cikke (1) bekezdése c) pontjának megsértését jelentheti, 
mely előírja, hogy a tagállamok által e célra kijelölt hatóságok külső vészhelyzeti tervet 
                                               
1 HL L 26., 2012.1.28., 1. o.
2 HL L 197., 2001.7.21., 30. o.
3 HL L 10., 1997.1.14., 13. o.
4 HL L 10., 1997.1.14., 13. o.
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készítenek a súlyos baleset esetén az üzemen kívül végrehajtandó intézkedésekről. Az ilyen 
vészhelyzeti tervek elkészítésekor a nyilvánossággal konzultálni kell, annak tartalmáról pedig 
folyamatosan tájékoztatni kell őket. A rendelkezés kizárólag az úgynevezett „felső 
küszöbértékű” üzemekre alkalmazandó, azaz azokra az üzemekre, amelyekben a veszélyes 
anyagok egy adott, magasabb küszöbértéket meghaladó mértékben vannak jelen. A hatálya 
alá tartozó valamennyi anyag vagy anyagcsoport esetén az irányelv két küszöbértéket állapít 
meg: egy alacsonyabbat, amely felett az irányelv általános rendelkezései alkalmazandók, 
valamint egy magasabb küszöbértéket, amely felett kiegészítő előírások alkalmazandók:
Azokat az üzemeket nevezzük „felső küszöbértékű” üzemeknek, amelyekben az anyagok e 
magasabb küszöbértéket meghaladó mértékben vannak jelen.

A petíció benyújtója ezenkívül azt állítja, hogy a 13. cikk (1) bekezdése is sérül. E cikk 
értelmében a tagállamok biztosítják, hogy a biztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatást és a 
baleset esetére meghatározott magatartásokról szóló tájékoztatást kérés nélkül is rendszeresen 
és a legmegfelelőbb formában biztosítják azoknak a személyeknek és közintézményeknek 
(például iskoláknak és kórházaknak), akiket/amelyeket a 9. cikk alkalmazási körébe tartozó 
üzemekből („felső küszöbértékű” üzemekből) eredő súlyos baleset valószínűleg érint.  Az 
ilyen tájékoztatásban ki kell térni a külső vészhelyzeti tervre is.

A petíció benyújtója végezetül a 8. cikk (1) és (2) bekezdésének megsértését is megemlíti, 
amennyiben az illetékes hatóság nem állapította meg a szóban forgó, balesetek esetén 
kockázatnak kitett üzemek – azaz az Eni R&M finomító és a Taranto tartományban található 
két másik létesítmény – között esetlegesen kialakuló „dominóhatást”. Ennek 
eredményeképpen az érintett lakosságot nem tájékoztatták kellőképpen.

A Bizottság az olasz hatóságok bevonásával további vizsgálatokat folytat az állítólagos 
jogsértésekről.

A 75/442/EGK, a 91/156/EGK, a 91/689/EGK és az 1999/31/EK irányelvek

A petíció benyújtói által említett három (75/442/EGK, 91/156/EGK, 91/689/EGK) irányelvet 
hatályon kívül helyezték, és ezeket a hulladékokról szóló keretirányelv (2008/98/EK1) váltotta 
fel.

A 2. cikk (1) bekezdésének c) pontja egyértelművé teszi, hogy „az építési munkálatok során 
kitermelt szennyezetlen talaj vagy más, a természetben előforduló anyag, ha az anyagot 
biztosan természetes állapotában építésre használják fel azon a helyszínen, ahonnan 
kitermelték”, nem tartozik az irányelv hatálya alá. Így tehát amennyiben a kitermelt talaj 
szennyezett, vagy nem használják természetes állapotában építésre a helyszínen, vonatkoznak 
rá a hulladékokról szóló keretirányelv rendelkezései, beleértve a hulladékkezelési előírásokkal 
és az engedélyekkel stb. kapcsolatos rendelkezéseket is.

Mivel azonban a projekt még a tervezési szakaszban jár, egyelőre nem állapítható meg a 
hulladékokról szóló keretirányelv megsértése.

Amennyiben a kitermelt talajt hulladéklerakóban tárolják, a céllerakónak meg kell felelnie a 
                                               
1 HL L 312., 2008.11.22., 3. o.
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hulladéklerakókról szóló irányelv (1999/31/EK1) előírásainak. A jelen szakaszban azonban 
nem állapítható meg a hulladéklerakókról szóló irányelv megsértése. A hulladéklerakókról 
szóló irányelvnek a petíció benyújtója által említett 14. cikke ezenfelül a már létező lerakók 
alkalmassá tételére vonatkozik, ebben az esetben nem alkalmazandó.

Következtetés

A Bizottság az olasz hatóságok bevonásával vizsgálatokat fog végezni annak megállapítása 
érdekében, hogy valóban megsértették e a KHV-irányelvet és a Seveso irányelvet.

                                               
1 HL L 182., 1999.7.16., 1. o.


