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30.8.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0024/2012, którą złożyli Daniele Spera i Roberto Giurastante 
(Włochy) w imieniu Comitato Legamjonici i stowarzyszenia Greenaction 
Transnational, w sprawie budowy gazociągu w Apulii

1. Streszczenie petycji

W dniu 1 marca 2010 r. władze gminy Tarent wydały zezwolenie na budowę rurociągu 
metanowego o długości 4 780 km w ramach budowy zakładu hydrokrakowania.

Przedsięwzięcie zostało podzielone w celu sztucznego zmniejszenia jego ogólnego wpływu 
na środowisko, a jego części zostały w całości wyłączone z obowiązku zapłaty podatku VAT.

Zdaniem składających petycję przedmiotowe prace naruszają dyrektywy 85/337/EWG, 
96/82/WE i 2001/42/WE w odniesieniu do procedur oceny oddziaływania na środowisko oraz 
dyrektywy 75/442/EWG, 91/156/EWG, 91/689/EWG i 99/31/WE w odniesieniu do ochrony 
środowiska.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 kwietnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Dyrektywa 2011/92/UE1 (dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub 
dyrektywa OOŚ)

                                               
1 Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1.
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Z informacji przedstawionych przez składającego petycję wynika, że w dniach 24 i 25 lutego 
2009 r. prowincja Taranto wydała 2 odrębne dekrety (Determinazione del Dirigente) 
odpowiednio wyłączające gazociągi o długości 0,58 km i 4 870 spod procedur OOŚ. 

Komisja zauważa, że ministerstwo środowiska przeprowadziło odrębne procedury OOŚ 
dotyczące zakładu hydrokrakowania i elektrociepłowni, które mają powstać w ramach 
istniejącej rafinerii, w ramach wspólnych dekretów ministerialnych odpowiednio z dnia 19 
listopada 2007 r. i 26 kwietnia 2010 r.  Ministerstwo środowiska przeprowadziło ponadto 
procedurę OOŚ w zakresie projektu mającego na celu zabezpieczenie i rekultywację obszaru 
exYard Belleli w ramach obszaru o szczególnym znaczeniu narodowym (Sito di Interesse 
Nazionale), czego owocem była decyzja dyrektora generalnego z dnia 30 maja 2011 r. o 
wyłączeniu projektu z procedur OOŚ.  Gazociąg łączy zakład hydrokrakowania z 
elektrociepłownią i przebiega przez obszar o szczególnym znaczeniu narodowym. 

Komisja będzie nadal badać kwestię domniemanego naruszenia przepisów we współpracy z 
władzami Włoch.

Dyrektywa 2001/42/UE1 (dyrektywa w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko lub dyrektywa SEA)

Składający petycję twierdzi, że gazociągi stanowią automatyczną zmianę do miejscowego 
planu Taranto (Piano Regolatore Comunale) i że takie plany powinny podlegać procedurze 
SEA. 

Decyzja o tym, czy i kiedy dokonać aktualizacji planów regulacyjnych, a zatem o 
zastosowaniu procedur SEA, leży w gestii właściwych władz Włoch. A zatem nie można 
prawnie zakwestionować decyzji krajowych władz sądowych.

Dyrektywa 96/82/WE2 (dyrektywa Seveso)

Po pierwsze należy zauważyć, że transport niebezpiecznych substancji rurociągami nie 
podlega przepisom dyrektywy Seveso II 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa 
poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi3.

Składający petycję porusza jednak również kwestię naruszenia przepisów dyrektywy Seveso 
II w odniesieniu do rafinerii Eni R&M, gdzie znajduje się infrastruktura, dla której budowane 
są rurociągi (łączące ją z siecią gazową). 

Składający petycję podnosi kwestię braku zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla 
tego zakładu. Mogłoby to stanowić naruszenie art. 11 ust. 1 lit. c) dyrektywy 96/82/WE, 
zgodnie z którym władze wyznaczone do tego celu przez państwo członkowskie musza 
sporządzić zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy obejmujący środki podejmowane poza 
zakładem w przypadku poważnego wypadku. Należy przeprowadzić konsultacje społeczne w 
sprawie tego planu i regularnie informować opinię publiczną i treści tych planów. Wymóg ten 
                                               
1 Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30.
2 Dz.U. L 10 z 14.1.1997, s. 13.
3 Dz.U. L 10 z 14.1.1997, s. 13.
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obowiązuje jedynie w odniesieniu do tzw. zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii, 
czyli zakładów, w których niebezpieczne substancje występują w ilości przekraczającej 
określony wyższy poziom. Dla każdej substancji/ kategorii określonych substancji dyrektywa 
przewiduje dwa progi – jeden niższy, po przekroczeniu którego mają zastosowanie ogólne 
wymogi dyrektyw oraz wyższy próg, którego przekroczenie pociąga za sobą konieczność 
spełnienia szeregu dodatkowych wymogów: zakłady, w których ilość niebezpiecznych 
substancji przekracza ten wyższy próg są nazywane zakładami o dużym ryzyku wystąpienia 
awarii („upper-tier”). 

Składający petycję stwierdza ponadto, że naruszono przepisy art. 13 ust. 1, który zobowiązuje 
państwa członkowskie do dopilnowania, aby informacje o środkach bezpieczeństwa i 
sposobie postępowania w przypadku wypadku były – bez konieczności ubiegania się o nie –
podawane regularnie i w najbardziej odpowiedniej formie do wiadomości wszystkich osób i 
zakładów świadczących usługi użyteczności publicznej (takich jak szkoły czy szpitale), które 
mogą być dotknięte w wyniku poważnego wypadku w zakładzie podlegającym przepisom art. 
9 (tj. zakładzie o dużym ryzyku wystąpienia awarii, „upper-tier”. Informacje te powinny 
zawierać odniesienie do zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego. 

Na koniec składający petycję porusza kwestię naruszenia art. 8 ust. 1 i 2 w przypadku gdyby 
właściwe władze nie stwierdziły potencjalnego efektu domina między danym zakładem, 
rafinerią Eni R&M, a dwoma innymi zakładami w prowincji Taranto, których bezpieczeństwo 
będzie zagrożone w przypadku odnośnych wypadków. W związku z tym zainteresowane 
osoby nie zostałoby odpowiednio poinformowane. 

Komisja zbada dalej kwestię domniemanych przypadków naruszenia we współpracy z 
władzami Włoch. 

Dyrektywy 75/442/EWG, 91/156/ EWG, 91/689/ EWG i 1999/31/WE

Trzy powyższe dyrektywy, do których odnosi się składający petycję (75/442/EWG, 
91/156/EWG i 91/689/EWG) zostały uchylone i zastąpione dyrektywą ramową w sprawie 
odpadów (2008/98/WE1).

W art. 2 ust. 1 lit. c) wyjaśniono, że „niezanieczyszczona gleba i inny materiał występujący w 
stanie naturalnym, wydobyty w trakcie prac budowlanych, jeżeli jest pewne, że materiał ten 
zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym w miejscu, w którym 
został wydobyty” jest wyłączona z zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy. A zatem 
gdyby wydobyta gleba okazała się zanieczyszczona lub niewykorzystana na miejscu w stanie 
naturalnym, należałoby ją postrzegać jako przedmiot dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów, w tym jej przepisów dotyczących wymogów w zakresie gospodarki odpadami, 
pozwoleń itp.

Jednak w związku z tym, że projekt ten jest wciąż w fazie planowania, na tym etapie nie 
można stwierdzić naruszenia dyrektywy ramowej w sprawie odpadów.

Jeżeli wydobyta gleba jest składowana jako odpad, docelowy odpad powinien spełniać 
                                               
1 Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.
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wymogi dyrektywy w sprawie składowania odpadów (1999/31/WE1) Na tym etapie nie 
stwierdzono jednak naruszenia przepisów. Artykuł 14 dyrektywy w sprawie składowania 
odpadów, do którego odnosi się składający petycję, dotyczy przystosowana istniejących 
składowisk, w związku z czym nie ma zastosowania do tego przypadku.

Podsumowanie

Komisja rozpocznie dochodzenie w tej sprawie wraz włoskimi władzami, w celu stwierdzenia, 
czy doszło do naruszenia przepisów dyrektyw OOŚ i Seveso.

                                               
1 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1.


