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nevében benyújtott, 0322/2010. számú, 93 aláírást tartalmazó petíció a Lambro és 
a Pó folyónál (Olaszország) történt környezeti katasztrófáról

1. A petíció összefoglalása

A 2010. február 22-én és 23-én Villasantéban (Olaszországban) bekövetkezett természeti 
katasztrófa során a Lombarda Petroli cégtől származó üzemanyag került a Lambro és a Pó 
folyóba. A petíció benyújtói szerint a szennyezésnek számos olaszországi régióban káros 
egészségügyi és környezeti hatásai vannak. A petíció benyújtói szerint a Lombarda Petrolinál 
nem végeztek megfelelő ellenőrzéseket, nem tartották be a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 2003/105/EK irányelvet (Seveso III. 
irányelv), valamint a cég és a hatóságok nem tették meg a megfelelő intézkedéseket. A petíció 
benyújtói arra kérik az Európai Parlamentet, hogy a szennyezés hatásainak feltérképezése 
céljából bízza meg az Európai Bizottságot egy megfigyelési program létrehozásával és 
finanszírozásával, hozza nyilvánosságra ennek eredményeit, valamint vonja be az ott lakókat 
az esetleges tisztítási akciókba, dolgozza át a Seveso III. irányelvet, továbbá a 2003/105/EK 
irányelv hiányos végrehajtása miatt kérje az Európai Bizottságtól, hogy indítson jogsértési 
eljárást az olasz állam ellen.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. június 29. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.

A 2003/4/EK1 irányelv értelmében a hatóságok kérésre kötelesek bármely kérelmező 
rendelkezésére bocsátani a birtokukban lévő vagy számukra tárolt környezeti információkat 
anélkül, hogy a kérelmezőnek indokolnia kellene a kérelmét. Ez azt jelenti, hogy a környezeti 
információkhoz való hozzáférés érdekében kérelmet kell benyújtani. Jelen esetben nincs arra 
utaló jel, hogy benyújtottak volna egy ilyen jellegű kérelmet a környezeti információkhoz 
való hozzáférésre vonatkozóan. 

Ezen felül a 2003/4/EK irányelv 7. cikke előírja a hatóságok számára, hogy biztosítsák a 
feladataik szempontjából lényeges, birtokukban lévő vagy számukra tárolt környezeti 
információk aktív és módszeres terjesztését. Ez a kötelezettség felsorolt 
dokumentumtípusokra korlátozódik. Jelen esetben nincs arra utaló jel, hogy nem került sor 
olyan dokumentumok terjesztésére, amelyekkel kapcsolatban ez az előírás. 

A 2003/35/EK2 irányelv kimondja, hogy a tagállamok biztosítják, hogy a nyilvánosság kellő 
időben hatékony lehetőséget kapjon az I. mellékletben felsorolt rendelkezések alapján 
elkészítendő tervek és programok előkészítésében és módosításában, illetve 
felülvizsgálatában. A kapott információk alapján nem vonható le az a következtetés, hogy az 
említett tervek ilyen jellegűek.

Ezen túlmenően az olasz hatóságok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy a létesítmény 
felhagyott tevékenységével és bezárásra került, ezért a baleset idején már nem minősült olyan 
létesítménynek, amelyre kiterjed a 2003/105/EK3 irányelv hatálya. 

A fentiek alapján a Bizottságnak nem áll módjában kijelenteni azt, hogy megsértették a fent 
említett irányelvekben foglalt kötelezettségeket. A petíció benyújtója által hivatkozott 
felügyelet a tagállamok engedélyezési, ellenőrzési és végrehajtási hatáskörébe tartozik. 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. január 28-i 2003/4/EK irányelve a környezeti 
információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről, HL L 41., 2003.2.14., 26. o.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 2003/35/EK irányelve a környezettel 
kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint 
a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és 
a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról, HL L 156., 2003.6.25., 17. o.
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. december 16-i 2003/105/EK irányelve a veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK tanácsi 
irányelv módosításáról, HL L 345., 2003.12.31., 97. o.


