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Lūgumrakstu komiteja

30.8.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0024/2012, ko komitejas „Legamjonici” un apvienības 
„Greenaction Transnational” vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgie Daniele 
Spera un Roberto Giurastante, par gāzes vada būvniecību Apūlijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

2010. gada 1. martā Taranto komūna deva atļauju 4780 km gara metāna gāzes vada 
būvniecībai saistībā ar hidrokrekinga iekārtas ierīkošanu.

Projekts ir sadalīts daļās, lai mākslīgi samazinātu tā vispārējo ietekmi uz vidi, tādā veidā 
izvairoties no nepieciešamības veikt ietekmes uz vidi novērtējumu attiecībā uz projektu 
kopumā.

Lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka šie būvdarbi ir pretrunā ar Direktīvām 85/337/EEK, 
96/82/EK un 2001/42/EK par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrām, kā arī Direktīvām 
75/442/EEK, 91/156/EEK, 91/689/EEK un 99/31/EK par vides aizsardzības prasību 
atbilstības sertifikāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 25. aprīlī. Komisijai lūgts sniegt informāciju saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

„Direktīva 2011/92/ES1 (Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva vai IVN direktīva)
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Lūgumraksta iesniedzēja sniegtā informācija norāda, ka Taranto provincē attiecīgi 2009. gada 
24. februārī un 2009. gada 25. februārī tika izdoti divi atsevišķi vadītāja dekrēti, kas no IVN 
procedūras izslēdz 0,58 km un 4,870 km garus gāzes vadus.    

Komisija atzīmē, ka Vides ministrija ir veikusi atsevišķās IVN procedūras attiecībā uz 
hidrokrekinga iekārtu un termoelektrostaciju, kuras paredzēts ierīkot esošajā pārstrādes 
rūpnīcā, un par tiem attiecīgi 2007. gada 19. novembrī un 2010. gada 26. aprīlī tika izdoti 
starpministriju dekrēti.  Turklāt, Vides ministrija ir veikusi IVN procedūru attiecībā uz valsts 
nozīmes teritorijas (Sito di Interesse Nazionale) exYard Bellel aizsardzības un atjaunošanas 
projektu, un tās rezultātā 2011. gada 30. maijā tika pieņemts ģenerāldirektora lēmums izslēgt 
projektu no IVN procedūras. Gāzes vadi savieno hidrokrekinga iekārtu un termoelektrostaciju 
un iet cauri valsts nozīmes teritorijai. 

Komisija turpinās izmeklēt iespējamos pārkāpumus kopā ar Itālijas varas iestādēm.

Direktīva 2001/42/EK1 (Stratēģisko vides novērtējumu direktīva jeb SVN direktīva)

Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka gāzes vadi automātiski nozīmē grozījumus Taranto 
pašvaldības reglamentējošajā plānā (Piano Regolatore Comunale), un šādiem plāniem būtu 
jāpiemēro SVN procedūra. 

Itālijas kompetentām iestādēm ir jālemj par to, vai ir nepieciešams atjaunot reglamentējošos 
plānus un kad to darīt, un vai attiecīgi piemērot SVN procedūru. Tādēļ lēmumus var apstrīdēt 
Itālijas tiesu iestādēs.

Direktīva 96/82/EK2 (Seveso direktīva)

Pirmkārt, jāatzīmē, ka Seveso II direktīva (96/82/EK) par tādu smagu negadījumu draudu 
novēršanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas3 neattiecas uz bīstamo vielu transportēšanu pa 
cauruļvadiem.

Lūgumraksta iesniedzējs tomēr norāda arī uz Seveso direktīvas pārkāpumiem, kuri varētu būt 
saistīti ar Eni R&M pārstrādes rūpnīcu, kur atrodas iekārtas, kurām šie cauruļvadi ir paredzēti 
(savienojot tās ar gāzes tīklu). 

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka šīm iekārtām nav ārējās operatīvās rīcības plāna. Tas 
varētu radīt Direktīvas 96/82/EK 11. panta 1. punkta c) apakšpunkta pārkāpumu, jo saskaņā ar 
to iestādes, ko attiecīgajam mērķim izraudzījušās dalībvalstis, izstrādā ārējo operatīvās rīcības 
plānu, kurā norādīti ārpus uzņēmuma veicami pasākumi smagu nelaimes gadījumu laikā. Ir 
jārīko apspriešanās ar sabiedrību, šos plānus pieņemot, un tā ir regulāri jāinformē par šo plānu 
saturu. Šīs normas attiecas tikai uz tā sauktajiem „augstākās pakāpes” uzņēmumiem, t. i. 
uzņēmumiem, kuros bīstamo vielu daudzums pārsniedz atsevišķas augstākas robežvērtības.
Katrai vielai un vielas kategorijai direktīva nosaka divas robežvērtības: zemāko robežvērtību, 
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virs kuras tiek piemērotas vispārējās direktīvas prasības, un augstāko robežvērtību, virs kuras 
tiek piemērotas dažas papildu prasības: uzņēmumus, kuros vielas atrodas daudzumā, kas 
pārsniedz augstāko robežvērtību, sauc par „augstākās pakāpes” uzņēmumiem.

Turklāt lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka ir pārkāpts direktīvas 13. panta 1. punkts, saskaņā 
ar kuru dalībvalstis gādā par to, lai visām personām un visām sabiedriskajām iestādēm 
(piemēram, skolām un slimnīcām), ko var skart smags nelaimes gadījums uzņēmumā, uz kuru 
attiecas 9. pants („augstākās pakāpes” uzņēmumi), bez īpaša pieprasījuma, sistemātiski un 
vispiemērotākajā veidā tiktu sniegta informācija par drošības pasākumiem un pareizo rīcību 
avārijas gadījumā. Šajā informācijā ir jābūt iekļautai atsaucei uz ārējo operatīvās rīcības 
plānu.

Visbeidzot lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka tiek pārkāpti 8. panta 1. un 2. punkts, jo 
kompetentās iestādes nav noteikušas iespējamo „domino efektu” saistībā ar attiecīgo 
Eni R&M pārstrādes rūpnīcu un divām citām iekārtām Taranto provincē, kas būtu pakļautas 
attiecīgo negadījumu riskam. Rezultātā ieinteresētā sabiedrības daļa netiktu attiecīgi 
informēta.

Komisija turpinās izmeklēt šos iespējamos pārkāpumus kopā ar Itālijas varas iestādēm.

Direktīva 75/442/EEK, Direktīva 91/156/EK, Direktīva 91/689/EEK un Direktīva 1999/31/EK

Trīs direktīvas, uz kurām atsaucas lūgumraksta iesniedzēji (75/442/EEK, 91/156/EEK un 
91/689/EEK) ir atceltas un aizstātas ar Atkritumu pamatdirektīvu (2008/98/EK1).

Direktīvas 2. panta 1. punkta c) apakšpunkts precizē, ka šīs direktīvas darbības joma 
neattiecas uz „nepiesārņotu augsni un citu dabiskas izcelsmes materiālu, kas izrakts saistībā 
ar būvdarbiem un kuru noteikti izmantos kā materiālu celtniecībā dabiskā veidā tajā pašā 
vietā”. Tādējādi, ja izrakta augsne ir piesārņota vai netiek izmantota dabiskā veidā tajā pašā 
vietā, uz to attiecas Atkritumu pamatdirektīva, tostarp tās noteikumi par atkritumu 
apsaimniekošanas prasībām, atļaujām utt.

Tomēr, tā kā projekts joprojām ir plānošanas stadijā, šajā posmā nav iespējams noteikt 
Atkritumu pamatdirektīvas pārkāpumus.

Ja izraktu augsni ir paredzēts uzglabāt poligonos, tad attiecīgajam poligonam ir jāatbilst 
Direktīvas par atkritumu poligoniem (1999/31/EK2) prasībām. Tomēr šajā posmā nevar 
konstatēt Direktīvas par atkritumu poligoniem pārkāpumu. Turklāt Direktīvas par atkritumu 
poligoniem 14. pants, kuru citē lūgumraksta iesniedzējs, attiecas uz esošo poligonu 
pielāgošanu un tādējādi nav piemērojams šajā gadījumā.

Secinājums

Komisija sāks izmeklēšanu kopā ar Itālijas varas iestādēm, lai noteiktu, vai IVN un Seveso
direktīvas tika pārkāptas.” 
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