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Betreft: Verzoekschrift 322/2010, ingediend door Roberto Albanese (Italiaanse 
nationaliteit), namens Comitato dei Citadini del Fiume, gesteund door 93 
medeondertekenaars, over de milieuramp in de rivieren Lambro en Po (Italië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Bij de milieuramp van 22 en 23 februari 2010 in Villasante (Italië) zijn brandstoffen van het 
bedrijf Lombarda Petroli in de rivieren Lambro en Po terechtgekomen. Volgens indieners 
bedreigt deze verontreiniging het milieu en de volksgezondheid in een aantal regio's in Italië.
Indiener stelt dat er onvoldoende controles zijn uitgevoerd bij Lombarda Petroli, dat Richtlijn 
2003/105/EG betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbĳ 
gevaarlĳke stoffen zĳn betrokken (Seveso III) niet is nageleefd en dat er geen adequate 
maatregelen zijn genomen door het bedrijf en de autoriteiten. Indiener verzoekt het Europees 
Parlement de Europese Commissie op te dragen een monitoringsprogramma op te zetten en te 
financieren om de effecten van de verontreiniging in kaart te brengen, de resultaten hiervan 
bekend te maken en de bevolking te betrekken bij eventuele schoonmaakacties, de Seveso III-
richtlijn te herzien en de Europese Commissie te verzoeken aan inbreukprocedure tegen de 
Italiaanse staat in te leiden wegens tekortschietende tenuitvoerlegging van Richtlijn 
2003/105/EG.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 juni 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010.
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Volgens Richtlijn 2003/4/EG1 moeten overheidsinstanties milieu-informatie waarover zij 
beschikken of die voor hen wordt beheerd, ter beschikking stellen aan eenieder die daarom
verzoekt zonder dat de aanvrager daarvoor een belang hoeft aan te voeren. Dit impliceert wel 
dat er een aanvraag tot toegang tot milieu-informatie moet worden ingediend In het 
onderhavige geval zijn er geen aanwijzingen dat er een dergelijk verzoek tot toegang tot 
informatie is ingediend.

Daarnaast bepaalt artikel 7 van Richtlijn 2003/4/EG dat overheidsinstanties moeten zorgen 
voor actieve en systematische verspreiding van de milieu-informatie die relevant is voor hun 
taak en waarover zij beschikken en die voor hen wordt beheerd. Deze plicht blijft echter 
beperkt tot specifiek vermelde soorten documenten. In het huidige geval zijn er geen 
aanwijzingen dat een document niet is verspreid, terwijl dat wel had moeten gebeuren.

Richtlijn 2003/35/EG2 bepaalt dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat het publiek in een 
vroeg stadium reële mogelijkheden tot inspraak krijgt in de opstelling en wijziging of 
herziening van de plannen of programma’s die krachtens de bepalingen in bijlage I van deze 
richtlijn dienen te worden opgesteld. Op basis van de verstrekte informatie is het niet mogelijk 
vast te stellen dat voornoemde plannen tot deze soorten plannen behoren.

Bovendien hebben de Italiaanse autoriteiten de Commissie laten weten dat de installatie zijn 
activiteiten heeft gestaakt en is ontmanteld, en dat deze derhalve op het moment van het 
ongeval niet langer een vestiging was die binnen het toepassingsbereik van 
Richtlijn 2003/105/EC3 valt.

In het licht van het voorgaande kan de Commissie niet zeggen dat er sprake is geweest van 
een inbreuk op de vereisten van de genoemde richtlijnen. De controle waarnaar indiener 
verwijst, valt ten aanzien van de verlening van een vergunning, de inspectie en de handhaving 
onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten.

                                               
1 Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het 
publiek tot milieu-informatie en tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG; PB L 41 van 
14.2.2003, blz. 26.
2 Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot voorziening in inspraak van 
het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma's betreffende het milieu en, met betrekking tot 
inspraak van het publiek en toegang tot de rechter, tot wijziging van de Richtlijnen 85/337/EEG en 96/61/EG 
van de Raad; PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17.
3 Richtlijn 2003/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2003 tot wijziging van 
Richtlijn 96/82/EG van de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij 
gevaarlijke stoffen zijn betrokken; PB L 345 van 31.12.2003, blz. 97.


