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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0322/2010 af Roberto Albanese, italiensk statsborger, for "Comitato 
dei Citadini del Fiume", og 93 medunderskrivere, om miljøkatastrofen i floderne 
Lambro og Po (Italien)

1. Sammendrag

Ved miljøkatastrofen den 22. og 23. februar 2010 i Villasante (Italien) er der løbet 
brændstoffer fra virksomheden Lombarda Petroli ud i floderne Lambro og Po. Ifølge 
andrageren truer denne forurening miljøet og folkesundheden i flere regioner i Italien. 
Andrageren mener, at der er udført utilstrækkelige kontroller hos Lombarda Petroli, at 
direktiv 2003/105/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Seveso III) 
ikke er overholdt, og at hverken virksomheden eller myndighederne har taget passende 
forholdsregler. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at pålægge Kommissionen at 
etablere og finansiere et overvågningsprogram med henblik på at kortlægge konsekvenserne 
af forureningen, at offentliggøre resultaterne heraf og at inddrage befolkningen i eventuelle 
oprensningsaktioner, at revidere Seveso III-direktivet og at anmode Kommissionen om at 
indlede en overtrædelsesprocedure imod den italienske stat for utilstrækkelig gennemførelse 
af direktiv 2003/105/EF.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. juni 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010.
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"Ifølge direktiv 2003/4/EF1 skal offentlige myndigheder stille miljøoplysninger, som de er i 
besiddelse af, eller som opbevares for dem, til rådighed for enhver informationssøgende, uden 
at denne skal gøre rede for en interesse heri. Dette indebærer, at der skal indgives en 
anmodning om adgang til miljøoplysninger. I den aktuelle sag er der ikke noget, der tyder på, 
at der er sendt en sådan anmodning om adgang til oplysninger. 

Desuden foreskriver artikel 7 i direktiv 2003/4/EF, at offentlige myndigheder skal sikre en 
aktiv og systematisk formidling af miljøoplysninger, der er relevante for deres funktioner, og 
som de er i besiddelse af, eller som opbevares for dem. Denne forpligtelse er begrænset til 
specificerede dokumenttyper. I den aktuelle sag er der ikke noget, der tyder på, at et 
dokument, der skal formidles, ikke er blevet formidlet. 

I direktiv 2003/35/EF2 hedder det, at medlemsstaterne skal sikre, at offentligheden tidligt og 
på en effektiv måde får mulighed for at deltage i udarbejdelse og ændringer eller ajourføring 
af de planer eller programmer, som kræves udarbejdet i henhold til bestemmelserne i 
direktivets bilag I. Det er ikke muligt på baggrund af de fremlagte oplysninger at konkludere, 
at de nævnte planer er nogen af denne type planer.

Endvidere informerede de italienske myndigheder Kommissionen om, at anlægget er ophørt 
med sine aktiviteter og er blevet nedlukket og derfor på tidspunktet for uheldet ikke længere 
var en virksomhed, der er omfattet af direktiv 2003/105/EF3. 

På baggrund af ovenstående er Kommissionen ikke i stand til at oplyse, om der er sket en 
tilsidesættelse af kravene i de nævnte direktiver. Den overvågning, som andrageren henviser 
til, henhører under medlemsstaternes ansvarsområde for godkendelse, inspektion og 
håndhævelse."
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