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Θέμα: Αναφορά 0322/2010, του Roberto Albanese, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
του «Comitato dei Citadini del Fiume», συνοδευόμενη από 93 υπογραφές, 
σχετικά με την οικολογική καταστροφή στους ποταμούς Lambro και Πάδο
(Ιταλία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Κατά την οικολογική καταστροφή στις 22 και 23 Φεβρουαρίου 2010 στο Villasante (Ιταλία), 
καύσιμα της εταιρείας «Lombarda Petroli» εκχύθηκαν στους ποταμούς Lambro και Πάδο. 
Σύμφωνα με τους αναφέροντες, η ρύπανση απειλεί το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία σε 
διάφορες περιφέρειες της Ιταλίας. Οι αναφέροντες επισημαίνουν ότι η «Lombarda Petroli» 
δεν διεξήγαγε επαρκείς διαδικασίες ελέγχων, ότι δεν εφαρμόστηκε η οδηγία 2003/105/ΕΚ για 
την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες
(Seveso III) και ότι δεν ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα από την εταιρεία και τις αρχές. Οι 
αναφέροντες ζητούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παροτρύνει την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να προβεί στη θέσπιση και χρηματοδότηση ενός προγράμματος παρακολούθησης 
για τον μετριασμό των επιπτώσεων της ρύπανσης, στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας και στη συμπερίληψη του κοινού σε ενδεχόμενες επιχειρήσεις καθαρισμού, στην 
αναθεώρηση της οδηγίας Seveso III και να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινήσει 
διαδικασία επί παραβάσει κατά της κυβέρνησης Ιταλίας λόγω πλημμελούς εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/105/ΕΚ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Ιουνίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).



PE452.733v01-00 2/2 CM\838878EL.doc

EL

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Σύμφωνα με την οδηγία 2003/4/ΕΚ1, οι δημόσιες αρχές υποχρεούνται να παρέχουν τις 
περιβαλλοντικές πληροφορίες που κατέχονται από τις ίδιες ή για λογαριασμό τους, σε όποιον 
υποβάλλει σχετική αίτηση και χωρίς ο αιτών να οφείλει να επικαλεσθεί οιοδήποτε συμφέρον. 
Τούτο προϋποθέτει την υποβολή αίτησης για την πρόσβαση στις περιβαλλοντικές 
πληροφορίες. Στην παρούσα υπόθεση, δεν υπάρχουν ενδείξεις περί υποβολής τέτοιας αίτησης 
για την πρόσβαση σε πληροφορίες. 

Επιπλέον, το άρθρο 7 της οδηγίας 2003/4/ΕΚ προβλέπει ότι οι δημόσιες αρχές εξασφαλίζουν 
την οργάνωση των περιβαλλοντικών πληροφοριών της αρμοδιότητάς τους τις οποίες 
κατέχουν ή που κατέχονται για λογαριασμό τους με σκοπό την ενεργητική και συστηματική 
διάδοσή τους. Η υποχρέωση αυτή περιορίζεται σε ευάριθμο τύπο εγγράφων. Στην προκειμένη 
περίπτωση, δεν υπάρχουν ενδείξεις περί μη διάδοσης ενός εγγράφου που έχρηζε αντίστοιχης 
οργάνωσης. 

Η οδηγία 2003/35/ΕΚ2 ορίζει ότι τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι παρέχεται έγκαιρα και 
πραγματικά στο κοινό η δυνατότητα να συμμετέχει στην προετοιμασία και τροποποίηση ή 
αναθεώρηση των σχεδίων ή των προγραμμάτων, η κατάρτιση των οποίων απαιτείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας. Βάσει 
των πληροφοριών που προσκομίσθηκαν, δεν είναι δυνατόν να συναχθεί το συμπέρασμα ότι 
τα αναφερόμενα σχέδια υπάγονται σε αυτόν τον τύπο σχεδίων.

Επιπλέον, οι ιταλικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι η μονάδα έχει προβεί σε παύση 
των δραστηριοτήτων της και έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Ως εκ τούτου, κατά την 
ημερομηνία του ατυχήματος, δεν συνιστούσε πλέον εγκατάσταση που εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 2003/105/ΕΚ3. 

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η Επιτροπή αδυνατεί να στοιχειοθετήσει παραβίαση 
των απαιτήσεων των προαναφερθεισών οδηγιών. Η παρακολούθηση την οποία επικαλείται ο 
αναφέρων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών περί της αδειοδότησης, 
επιθεώρησης και επιβολής.

                                               
1 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 για την 
πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26.
2 Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 σχετικά με τη 
συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και 
με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των 
οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17.
3 Οδηγία 2003/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2003 για 
τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων 
σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες, ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 97.


