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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0322/2010, ko „Comitato dei Citadini del Fiume” vārdā 
iesniedza Itālijas valstspiederīgais Roberto Albanese un kam pievienoti 
93 paraksti, par vides katastrofu Lambro un Po upē (Itālija)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

2010. gada 22. un 23. februārī Villasantē (Itālijā) notikušās vides katastrofas dēļ Lambro un 
Po upe tika piesārņota ar degvielu no Lombarda Petroli rūpnīcas. Saskaņā ar lūgumrakstu 
iesniedzēju sniegto informāciju tas apdraud vides un sabiedrības veselību vairākās Itālijas 
teritorijās. Lūgumraksta iesniedzēji norāda uz Lombarda Petroli neatbilstoši veiktām 
pārbaudes procedūrām, neatbilstību Direktīvai 2003/105/EK par tādu smagu nelaimes 
gadījumu briesmu pārzināšanu, kas saistīti ar bīstamām vielām (Seveso III direktīva) un 
rūpnīcas trūkumiem un varas iestāžu neveiktajiem atbilstošiem pasākumiem. Lūgumraksta 
iesniedzēji lūdz Eiropas Parlamentu uzdot Komisijai sākt uzraudzības programmu un sniegt 
finansējumu radītā piesārņojuma lokalizēšanai, publicēt tā rezultātus un iesaistīt sabiedrību 
visos attīrīšanas darbos, pārskatīt Seveso III direktīvu un lūgt Komisijai sākt pārkāpuma 
procedūru pret Itāliju par Direktīvas 2003/105/EK neievērošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 29. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 10. novembrī.

Saskaņā ar Direktīvu 2003/4/EK1 valsts iestādēm ir pienākums, neprasot pamatojumu, sniegt 
to rīcībā esošo vai tām pieejamo vides informāciju ikvienam informācijas pieprasītājam. Tas 
nozīmē, ka ir jāiesniedz pieprasījums par piekļuvi vides informācijai. Šajā gadījumā nav 
norādes par to, ka šāds pieprasījums par piekļuvi informācijai būtu iesniegts. 

Turklāt Direktīvas 2003/4/EK 7. pantā paredzēts, ka valsts iestādēm ir aktīvi un sistemātiski 
jāizplata vides informācija, kas saistīta ar to funkcijām un ir to rīcībā. Šis pienākums attiecas 
uz norādītājiem dokumentu veidiem. Šajā gadījumā nav norādes par to, ka vajadzīgais 
dokuments nebūtu izplatīts. 

Direktīvā 2003/35/EK2 noteikts, ka dalībvalstis nodrošina sabiedrībai agrīnas un efektīvas 
iespējas piedalīties tādu plānu vai programmu sagatavošanā un pārveidē vai pārskatīšanā, kas 
jāizstrādā saskaņā ar šīs direktīvas I pielikumā minētajiem noteikumiem. Pamatojoties uz 
sniegto informāciju, nav iespējams secināt, ka minētie plāni ir šāda veida plāni.

Turklāt Itālijas varas iestādes informēja Komisiju, ka rūpnīca savas darbības ir pārtraukusi un 
ir slēgta, un tādēļ laikā, kad notika katastrofa, uzņēmums vairs neietilpa Direktīvas 
2003/105/EK3 piemērošanas jomā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nevar konstatēt minētās direktīvas prasību pārkāpumu. 
Lūgumraksta iesniedzēja norādītā pārraudzība attiecībā uz licencēšanu, pārbaudi un izpildi 
ietilpst dalībvalstu kompetencē.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīva 2003/4/EK par vides 
informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu (OV L 
41, 14.2.2003., 26. lpp.)
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīva 2003/35/EK, ar ko paredz 
sabiedrības līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē un ar ko attiecībā uz 
sabiedrības līdzdalību un iespēju griezties tiesās groza Padomes Direktīvas 85/337/EEK un 
96/61/EK (OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.)
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 16. decembra Direktīva 2003/105/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 96/82/EK par tādu 

smagu nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, kas saistīti ar bīstamām vielām (OV L 345, 31.12.2003., 97. lpp.)


