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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0322/2010, którą złożył Roberto Albanese (Włochy) w imieniu „Comitato 
dei Citadini del Fiume”, z 93 podpisami, w sprawie katastrofy środowiskowej 
obejmującej rzeki Lambro i Pad (Włochy)

1. Streszczenie petycji

W wyniku katastrofy środowiskowej w dniach 22–23 lutego 2010 r. w Villasante (Włochy) 
rzeki Lambro i Pad zostały skażone paliwem z zakładu Lombarda Petroli. Według 
składających petycję stanowi to zagrożenie dla środowiska i zdrowia publicznego na wielu 
obszarach we Włoszech. Składający petycję wskazują na niewłaściwe procedury kontrolne 
zastosowane przez Lombarda Petroli, nieprzestrzeganie dyrektywy 2003/105/WE w sprawie 
kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi 
(Seveso III) oraz niepodjęcie przez ten zakład i władze odpowiednich działań. Składający 
petycję zwracają się do Parlamentu Europejskiego o zalecenie Komisji rozpoczęcia programu 
monitorowania i zapewnienia funduszy w celu ograniczenia powstałego zanieczyszczenia, 
o opublikowanie wyników tego procesu i włączenie społeczeństwa do wszelkich działań 
porządkowych oraz o przegląd dyrektywy Seveso III. Zwracają się także do Komisji 
o wszczęcie przeciwko rządowi  włoskiemu postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z niepełnym przestrzeganiem dyrektywy 
2003/105/WE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 czerwca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).



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

PL

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

Zgodnie z dyrektywą 2003/4/WE1  organy władzy publicznej są obowiązane udostępnić 
informacje o środowisku, które znajdują się w ich posiadaniu lub które są dla nich 
przeznaczone, każdemu wnioskodawcy na jego wniosek, bez konieczności wykazania przez 
niego przedmiotu zainteresowania. Oznacza to, że należy złożyć wniosek o udostępnienie 
informacji o środowisku. W przedmiotowej sprawie nic nie wskazuje na to, aby taki wniosek 
o dostęp do informacji został złożony. 

Ponadto zgodnie z art. 7 dyrektywy 2003/4/WE organy władzy publicznej zapewniają 
aktywne i systematyczne rozpowszechnianie informacji o środowisku, które są w zakresie ich 
kompetencji oraz które znajdują się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone. Ten 
obowiązek ogranicza się do określonych rodzajów dokumentów. W przedmiotowej sprawie 
nic nie wskazuje na to, aby nie doszło do rozpowszechnienia dokumentu podlegającego 
takiemu obowiązkowi. 

Dyrektywa 2003/35/WE2stanowi, że państwa członkowskie dopilnują, aby społeczeństwo 
otrzymało wczesne i skuteczne możliwości uczestnictwa w przygotowywaniu 
i modyfikowaniu lub rewidowaniu żądanych planów albo programów, sporządzanych na 
mocy przepisów wymienionych w załączniku I do przedmiotowej dyrektywy. Na podstawie 
przedstawionych informacji nie można stwierdzić, że wspomniane plany to takie, o których 
mowa powyżej.

Ponadto władze włoskie poinformowały Komisję, że przedmiotowa instalacja zakończyła 
swoją działalność i została zlikwidowana, zatem w chwili awarii nie była już zakładem 
wchodzącym w zakres stosowania dyrektywy 2003/105/WE3. 

W świetle powyższego Komisja nie jest w stanie stwierdzić naruszenia wymogów zawartych
w przywołanych dyrektywach. Za wspominany przez składającego petycję proces 
monitorowania odpowiadają państwa członkowskie w zakresie wydawania licencji, kontroli 
i egzekwowania.

                                               
1Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego 
dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG, Dz.U. L 41 
z 14.2.2003, s. 26.
2Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział 
społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz 
zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 
85/337/EWG i 96/61/WE, Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17.
3Dyrektywa 2003/105/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniająca dyrektywę 
Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami 
niebezpiecznymi, Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 97.


