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EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

30.8.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0024/2012 dėl dujotiekio statybos Apulijoje, kurią pateikė Italijos 
piliečiai Daniele Spera ir Roberto Giurastante Comitato Legamjonici ir 
Associazione Greenaction Transnational vardu

1. Peticijos santrauka

2010 m. kovo 1 d. Taranto savivaldybė leido kartu su hidrokrekingo įrenginiu pastatyti 
4,780 km ilgio metano dujotiekį.

Projektas būtų padalintas siekiant dirbtinai sumažinti bendrąjį poveikį aplinkai, panaikinant 
ištisas privalomojo poveikio aplinkai įvertinimo dalis.

Peticijos pateikėjų nuomone, šiais darbais pažeidžiamos poveikio aplinkai įvertinimo 
procedūros, išdėstytos direktyvose 85/337/EEB, 96/82/EB ir 2001/42/EB, bei suderinamumo 
su aplinka kriterijai, nurodyti direktyvose 75/442/EEB, 91/156/EEB, 91/689/EEB ir 
99/31/EB.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. balandžio 25 d.. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

Direktyva 2011/92/ES1 (Poveikio aplinkai vertinimo arba poveikio aplinkai vertinimo (PAV) 
direktyva)
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Peticijos pateikėjo pateikta informacija rodo, kad atitinkamai 2009 m. vasario 24 d. ir 2009 m. 
vasario 25 d. Taranto provincija paskelbė du atskirus direktoriaus nutarimus (it. 
Determinazione del Dirigente) netaikyti PAV procedūrų 0,58 km ir 4,870 km dujotiekiams.    

Komisija pažymi, kad Aplinkos ministerija, remdamasi bendrais atitinkamai 2007 m. 
lapkričio 19 d. ir 2010 m. balandžio 26 d. paskelbtais ministro nutarimais, atliko atskiras 
poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūras, susijusias su hidrokrekingo įrenginio ir 
šiluminės elektrinės statyba veikiančiose naftos perdirbimo įmonėse.  Be to, Aplinkos 
ministerija įvykdė PAV procedūrą dėl projekto išsaugoti ir atkurti exYard Belleli vietovę, 
esančią nacionalinės svarbos teritorijoje (it. Sito di Interesse Nazionale), kurią atlikus 
generalinis direktorius priėmė sprendimą, kuriuo siekiama, kad projektui būtų netaikomos 
2011 m. gegužės 30 d. PAV procedūros.  Dujotiekiai jungia hidrokrekingo ir šilumines 
elektrines ir yra nutiesti per nacionalinės svarbos teritoriją. 

Komisija toliau su Italijos valdžios institucijomis nagrinės tariamus pažeidimus.

Direktyva 2001/42/EB1 (Strateginio aplinkos vertinimo arba SAV direktyva)

Peticijos pateikėjai tvirtina, kad dujotiekiai parodo, kad yra padaryti Taranto vietos 
reguliavimo plano automatiniai pakeitimai ir kad tokiems planams turėtų būti taikoma 
strateginio poveikio aplinkai vertinimo procedūra.  

Italijos kompetentingos valdžios institucijos turi nuspręsti, ar atnaujinti reguliavimo planus ir 
kada tai padaryti, be to, taikyti strateginio poveikio aplinkai vertinimo procedūras. Todėl bet 
kokie teisiniai veiksmai turi būti patikėti nacionalinėms teisinėms institucijoms.

Direktyva 96/82/EB2 (Seveso direktyva)

Pirmiausiai turi būti pažymėta, kad pavojingų medžiagų dujotiekiuose vežimas neįtrauktas į 
Seveso II direktyvą 96/82/EB dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų 
pavojaus kontrolės.

Tačiau peticijos pateikėjas taip pat praneša apie Severo direktyvos pažeidimus, kurie būtų 
susiję su Eni R&M rafinavimo įmone, kurioje yra įrenginiai, kuriems statomi dujotiekiai 
(sujungiantys įrenginius į dujų tinklą).

Peticijos pateikėjas teigia, kad šiai įstaigai trūksta išorės avarinio plano. Tai gali sukelti 
Direktyvos 96/82/EB, pagal kurią valstybių narių šiam tikslui paskirtos valdžios institucijos 
turi sudaryti išorės avarinį planą, kuriame būtų numatytos priemonės, kurių reikia imtis už 
objekto ribų didelės avarijos atveju, 11 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimus. Visuomenė 
turėtų būti konsultuojama įdiegiant planus ir nuolat būti informuojama apie minėtų planų 
turinį. Ši nuostata taikoma tik taip vadinamos aukštesnės pakopos objektams, t.y. objektams, 
kuriuose pavojingų medžiagų kiekis yra didesnis už tam tikrą nustatytą aukštesnę ribą.
                                               
1 OJ L 197, 21.7.2001, p.30.
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Kiekvienai susijusiai medžiagai ir medžiagos kategorijai direktyva numatomos dvi ribos: 
mažesnė riba, nuo kurios taikomi bendri direktyvos reikalavimai, ir aukštesnė riba, virš kurios 
taikoma keletas papildomų reikalavimų. Objektai, kuriuose medžiagų kiekis viršija šią 
aukštesnę ribą yra vadinami aukštesnės pakopos objektais.

Be to, peticijos pateikėjai tvirtina, kad pažeista 13 straipsnio 1 dalis, pagal kurią valstybės 
narės užtikrina, kad visiems žmonėms ir visuomeninės paskirties objektams (pavyzdžiui, 
mokykloms ir ligoninėms), kuriems viename iš objektų, patenkančių į 9 straipsnio (aukštesnės 
pakopos objektų) taikymo sritį, kilusi stambi avarija galėtų sukelti pasekmių, jiems net 
nereikalaujant reguliariai ir pačia tinkamiausia forma būtų teikiama informacija apie saugos 
priemones ir apie tai, kaip avarijos atveju būtina elgtis. Į šią informaciją turi būti įtraukta 
nuoroda į išorinį avarinį planą.

Galiausiai, peticijos pateikėjai pareiškia, kad buvo pažeistos 8 straipsnio 1 ir 2 dalys, jei 
kompetentinga institucija nenustatė galimos grandininės reakcijos tarp minimų objektų, Eni 
R&M rafinavimo įmonės ir kitų Taranto provincijos objektų, kuriems galėtų kilti galimų 
avarijų rizika. Todėl susijusi visuomenė nebuvo tinkamai informuota.

Komisija toliau su Italijos valdžios institucijomis nagrinės tariamus pažeidimus.

Direktyvos 75/442/EEB, 91/156/EEB, 91/689/EEB ir 1999/31/EB

Trys peticijų pateikėjų nurodytos direktyvos (75/442/EEB, 91/156/EEB, 91/689/EEB) buvo 
panaikintos ir pakeistos Pagrindų direktyva dėl atliekų (2008/98/EB1).

2 straipsnio 1 dalies c punktu paaiškinama, kad direktyva netaikoma „neužterštam 
dirvožemiui ir kitai natūraliai susidarančiai medžiagai, iškastai statybų metu, kai yra tikrai 
žinoma, kad medžiaga bus panaudota natūralaus būvio statybos tikslais toje vietoje, kur ji 
buvo iškasta“. Todėl jei iškastas dirvožemis yra užterštas arba nenaudojamas vietoje savo 
natūraliu pavidalu, jam turėtų būti taikoma Pagrindų direktyva dėl atliekų, taip pat ir jos 
nuostatos, susijusios su atliekų tvarkymo reikalavimais, leidimais ir t.t.

Be to, kadangi projektas yra dar tik planuojamas, šiame etape nenustatyta jokių Pagrindų 
direktyvos dėl atliekų pažeidimų.

Jei iškastas dirvožemis šalinamas sąvartyne, paskirties sąvartynas turi atitikti Atliekų 
sąvartynų direktyvos (1999/31/EB2) reikalavimus. Tačiau šiame etape nenustatyti jokie 
Atliekų sąvartynų direktyvos pažeidimai. Be to, peticijos pateikėjų paminėtas Atliekų 
sąvartynų direktyvos 14 straipsnis yra susijęs su esamų sąvartynų sutvarkymu ir todėl šiuo 
atveju nėra esminis.

Išvada

Komisija pradės tyrimą su nacionalinėmis Italijos valdžios institucijomis, siekdama nustatyti, ar 
buvo pažeistos PAV ir Seveso direktyvos.
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