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Italijos pilietis Roberto Albanese Comitato dei Citadini del Fiume vardu, su 
93 parašais

1. Peticijos santrauka

2010 m. vasario 22 ir 23 d. Vilasantėje, Italijoje, iš įmonės „Lombarda Petroli“ į Labro ir Po 
upes išsiliejo degalai. Peticijos pateikėjas mano, kad ši tarša kelia pavojų aplinkai ir gyventojų 
sveikatai keliuose Italijos regionuose. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad „Lombarda Petroli“ 
nepakankamai kontroliuoja veiklą, nesilaiko Direktyvos 2003/105/EB dėl didelių, su 
pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės (Seveso III) nuostatų ir kad 
nei įmonė, nei valdžios institucijos nesiima tinkamų priemonių. Pateikėjas prašo Europos 
Parlamento pavesti Europos Komisijai parengti ir finansuoti priežiūros programą, kad būtų 
nustatyti taršos padariniai, paskelbti rezultatai, gyventojai įtraukti į valymo akcijas, taip pat 
peržiūrėti Seveso III direktyvą ir prašyti Europos Komisijos prieš Italijos valstybę pradėti 
pažeidimo tyrimo procedūrą dėl Direktyvos 2003/105/EB neįgyvendinimo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. birželio 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).
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3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio 10 d.

„Pagal Direktyvą 2003/4/EB1 reikalaujama, kad valdžios institucijos pareiškėjo prašymu 
pateiktų jų turimą arba joms skirtą informaciją apie aplinką, nereikalaudamos pareiškėjo 
nurodyti intereso. Tai reiškia, kad prašymas susipažinti su informacija apie aplinką turi būti 
pateiktas. Šiuo atveju nėra jokių duomenų, kad toks prašymas susipažinti su informacija buvo 
pateiktas. 

Be to, Direktyvos 2003/4/EB 7 straipsnyje nustatyta, kad valdžios institucijos turi užtikrinti, 
kad su jų funkcijomis susijusi ir jų arba jų vardu turima informacija apie aplinką būtų aktyviai 
ir sistemiškai platinama visuomenei. Šis įpareigojimas taikomas tik išvardytų rūšių 
dokumentams. Šiuo atveju nėra jokių duomenų, kad dokumentas, kurį reikia platinti 
visuomenei, nebuvo platinamas. 

Direktyvoje 2003/35/EB2 nustatyta, jog valstybės narės užtikrina, kad visuomenei iš anksto 
būtų suteikiamos veiksmingos galimybės dalyvauti rengiant ir keičiant ar peržiūrint planus ir 
programas, reikalaujamas parengti pagal šios direktyvos I priede išvardytas nuostatas. 
Remiantis pateikta informacija, neįmanoma padaryti išvados, kad minėti planai yra kurie nors 
iš šių rūšių.

Be to, Italijos valdžios institucijos pranešė Komisijai, kad įrenginys nebeveikia, jo 
eksploatavimas nutrauktas, todėl nelaimingo atsitikimo metu nebebuvo įmonės, 
priklausančios Direktyvos 2003/105/EB3 taikymo sričiai. 

Atsižvelgdama į minėtas aplinkybes, Komisija negali teigti, kad nurodytų direktyvų 
reikalavimai pažeisti. Peticijos pateikėjo nurodyta priežiūra priklauso valstybių narių 
kompetencijai, kurios atsakingos už licencijų išdavimą, tikrinimą ir vykdymo užtikrinimą.“
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