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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0322/2010, внесена от Roberto Albanese, с италианско гражданство, 
от името на „Comitato dei Citadini del Fiume“, подкрепена от 93 подписа, 
относно екологично бедствие в реките Ламбро и По, Италия

1. Резюме на петицията

В резултат на екологичното бедствие от 22 и 23 февруари 2010 г. във Villasante, Италия, 
реките Ламбро и По са замърсени с гориво от рафинерията „Lombarda Petroli“. Според 
вносителите на петицията това представлява заплаха за околната среда и общественото 
здраве в редица райони на Италия. Вносителите посочват неадекватните процедури за 
проверка от страна на „Lombarda Petroli“, неспазването на Директива 2003/105/ЕО 
относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества 
(Seveso III) и липсата на подходящи мерки от страна на рафинерията и на органите.
Вносителите молят Европейския парламент да инструктира Комисията да започне 
програма за мониторинг и да осигури финансиране за ограничаване на замърсяването, 
да публикува резултатите от това и да ангажира обществеността в операциите по 
почистване, да преразгледа Директивата Seveso III и да помоли Комисията да започне 
процедура за нарушение срещу италианското правителство за неспазване на Директива 
2003/105/ЕО.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 юни 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

Съгласно Директива 2003/4/EО1 от публичните органи се изисква да предоставят на 
разположение информацията за околната среда, съхранявана от или за тях, за всеки 
заявител при поискване и без той да трябва да декларира интерес. Това означава, че 
трябва да бъде подадено заявление за достъп до информация за околната среда. В 
настоящия случай няма индикации, че такова заявление за достъп до информация е 
било подадено.

Освен това, Директива 2003/4/EО, в член 7, предвижда обществените органи да 
гарантират активно и систематично разпространение на информацията, отнасяща се до 
техните функции, и която се държи от или за тях. Това задължение се ограничава до 
определен вид документи. В настоящия случай няма индикации, че не е бил 
разпространен документ, който е следвало да бъде разпространен.

Съгласно Директива 2003/35/ЕО2, държавите-членки гарантират, че на обществеността 
са дадени навременни и ефективни възможности за участие в изготвянето и промените 
или преразглеждането на плановете и програмите, които се изисква да бъдат съставени 
съгласно разпоредбите, изброени в приложение I към тази директива. Предоставената 
информация не дава основания да се счита, че става дума за някой от тези видове 
планове.

Освен това италианските органи са информирали Комисията, че съоръжението е спряло 
да функционира и е било изведено от употреба и следователно, по времето на 
инцидента не е попадало в обхвата на Директива 2003/105/EО3.

Предвид гореизложеното Комисията не счита, че е налице нарушение на изискванията 
на цитираните директиви. Мониторингът, на който се позовава вносителят, попада в 
сферата на компетентност на държавите-членки по отношение на лицензирането, 
проверката и правоприлагането.

                                               
1 Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 година относно 
обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета, 
OВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.
2 Директива 2003/35/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 26 май 2003 година за осигуряване 
участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до 
околната среда и за изменение по отношение на участието на обществеността и достъпа до правосъдие 
на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО, ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17.
3 Директива 2003/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2003 година за 
изменение на Директива 96/82/ЕО относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват 
опасни вещества OВ L 345, 31.12.2003 г. , стр. 97.


