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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0024/2012 adresată de Daniele Spera și de Roberto Giurastante, de 
cetățenie italiană, în numele Comitato Legamjonici și al Associazione 
Greenaction Transnational, privind construcția unui gazoduct în Apulia

1. Rezumatul petiției

La 1 martie 2010, autoritatea din orașul Taranto a autorizat construirea unui gazoduct de 
metan de 4 780 km, în cadrul realizării unei instalații de hidrocracare.

Proiectul ar fi fost divizat pentru a reduce, în mod artificial, impactul global al acestuia asupra 
mediului, sustrăgând secțiuni întregi ale proiectului de la obligația de a fi supuse unei evaluări 
obligatorii a impactului asupra mediului.

Potrivit petiționarilor, aceste lucrări încalcă Directiva 85/337/CEE, Directiva 96/82/CE și 
Directiva 2001/42/CE privind procedurile de impact asupra mediului, precum și 
Directiva 75/442/CEE, Directiva 91/156/CEE, Directiva 91/689/CEE și Directiva 99/31/CE 
privind compatibilitatea cu mediul.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 aprilie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Directiva 2011/92/UE1 (Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului sau 
Directiva EIM)

                                               
1 JO L 26, 28.1.2012, p.1.



PE494.752v01-00 2/4 CM\911590RO.doc

RO

Informațiile furnizate de petiționar arată că provincia Taranto a elaborat două decizii 
directoriale diferite (Determinazione del Dirigente), la 24 februarie 2009 și, respectiv, la 25 
februarie 2009, excluzând gazoductele de 0,58 km și de 4,87 km din cadrul procedurilor EIM. 

Comisia constată că Ministerul mediului a efectuat diferite proceduri EIM în cazul unei 
instalații de hidrocracare și al unei centrale termoelectrice, care urmau să fie amplasate în 
cadrul rafinăriei existente, în conformitate cu ordinele interministeriale adoptate la 19 
noiembrie 2007 și, respectiv, la 26 aprilie 2010. De asemenea, Ministerul mediului a pus în 
aplicare o procedură EIM în cazul unui proiect privind măsurile de protecție și de reabilitare a 
regiunii exYard Belleli, în cadrul sitului de interes național (Sito di Interesse Nazionale), 
rezultatul fiind decizia directorului general de a elimina proiectul din cadrul procedurilor EIM 
la 30 mai 2011. Gazoductele fac legătura dintre instalația de hidrocracare și centrala 
termoelectrică și străbat situl de interes național. 

Comisia va investiga în continuare, împreună cu autoritățile italiene, presupusele încălcări.

Directiva 2001/42/CE1 (Directiva privind evaluarea strategică de mediu sau Directiva ESM)

Petiționarii afirmă că gazoductele presupun modificări automate ale planului de reglementare 
al provinciei Taranto (Piano Regolatore Comunale) și că asemenea planuri ar trebui să fie 
supuse unei proceduri ESM. 

Autoritățile competente din Italia trebuie să decidă dacă și când trebuie actualizate planurile 
de reglementare și, astfel, dacă și când trebuie puse în aplicare procedurile ESM. Prin urmare, 
orice contestație ar trebui să fie adresată autorităților judiciare naționale.

Directiva 96/82/CE2 (Directiva Seveso)

În primul rând, trebuie luat în considerare faptul că transportul substanțelor periculoase în 
conducte nu intră sub incidența Directivei Seveso II 96/82/CE referitoare la controlul asupra 
riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase3.

Cu toate acestea, petiționarul reliefează, de asemenea, încălcări ale Directivei Seveso, care ar 
fi legate de rafinăria Eni R&M, unde sunt situate instalațiile pentru care conductele sunt 
construite (conectându-le la rețeaua de gaze) 

Petiționarul atrage atenția asupra lipsei unui plan de urgență extern pentru această locație. 
Acest fapt ar putea reprezenta o încălcare a articolului 11 alineatul (1) litera (c) din Directiva 
96/82/CE, conform căreia autoritățile desemnate în acest scop de către statul membru trebuie 
să elaboreze un plan de urgență extern care să conțină măsurile care trebuie luate în exteriorul 
entității în cazul unui accident major. Cetățenii ar trebui să fie consultați cu privire la acest 
amplasament și informați periodic cu privire la conținutul acelor planuri. Dispoziția se aplică 
numai în cazul așa-numitelor amplasamente „de nivel superior”, în cadrul cărora sunt prezente 
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substanțe periculoase în cantități care depășesc un anumit prag de nivel ridicat. Pentru fiecare 
substanță/categorie de substanță cuprinsă, directiva prevede două praguri, unul de nivel mai 
scăzut, dincolo de care se aplică cerințele generale ale directivei, și altul de nivel mai ridicat, 
dincolo de care se aplică cerințe suplimentare: amplasamentele în care substanțele sunt 
prezente în cantități care depășesc acest nivel ridicat sunt numite amplasamente „de nivel 
superior”. 

De asemenea, petiționarul atrage atenția asupra unei încălcări a articolului 13 alineatul (1), 
care prevede ca statele membre să asigure că informațiile privind măsurile de securitate care 
urmează să fie luate și conduita obligatorie în caz de accident sunt furnizate din oficiu, 
periodic și în forma cea mai adecvată, tuturor persoanelor și unităților care deservesc publicul 
(precum școli și spitale) și care ar putea fi afectate de un accident major produs într-o unitate 
care intră sub incidența articolului 9 (amplasamente „de nivel superior”). Aceste informații ar 
trebui să cuprindă referințe la planul de urgență extern. 

În sfârșit, petiționarul reliefează încălcarea articolului 8, alineatele (1) și (2), în măsura în care 
autoritatea competentă nu ar fi identificat posibilele „efecte în lanț” dintre amplasamentul în 
cauză, rafinăria Eni R&M și alte două centre din provincia Taranto, care ar risca să fie 
afectate în cazul unor incidente semnificative. Prin urmare, cetățenii vizați nu ar fi fost 
informați în mod corespunzător. 

Comisia va continua să investigheze, împreună cu autoritățile italiene, presupusele încălcări. 

Directivele 75/442/CEE, 91/156/CEE, 91/689/CEE și 1999/31/CE

Cele trei directive, la care au făcut referire petiționarii (75/442/CEE, 91/156/CEE, 
91/689/CEE), au fost abrogate și înlocuite cu Directiva-cadru  privind deșeurile 
(2008/98/CE1).

Articolul 2 alineatul (1) litera (c) clarifică faptul că „solurile necontaminate și alte materiale 
geologice naturale excavate în timpul activităților de construcție, în cazul în care este sigur 
că respectivul material va fi utilizat pentru construcții în starea sa naturală și pe locul de 
unde a fost excavat” se exclud din domeniul de aplicare al prezentei directive. Prin urmare, 
dacă pământul excavat este contaminat sau nu va fi folosit la fața locului în starea sa naturală, 
va intra sub incidența Directivei-cadru privind deșeurile, inclusiv sub incidența dispozițiilor 
sale referitoare la cerințele de gestionare a deșeurilor, la permise etc.

Cu toate acestea, întrucât proiectul este încă în faza de planificare, nu se poate observa nicio 
încălcare a Directivei-cadru privind deșeurile în această etapă.

Dacă pământul excavat este supus depozitării ca deșeu, depozitul de destinație trebuie să 
îndeplinească cerințele Directivei privind depozitele de deșeuri (1999/31/CE2). Cu toate 
acestea, în această etapă, nu se poate observa nicio încălcare a Directivei privind depozitele de 
deșeuri. Mai mult, articolul 14 din Directiva privind depozitele de deșeuri, citat de petiționar, 
se referă la adaptarea depozitelor existente și, prin urmare, nu este relevant în acest caz.
                                               
1 JO L 312, 22.11.2008, p.3.
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Concluzii

Comisia va iniția investigații, împreună cu autoritățile italiene, pentru a evalua dacă au fost 
încălcate Directivele EIM și Seveso.


