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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0322/2010, adresată de Roberto Albanese, de cetățenie italiană, în 
numele Comitato dei Citadini del Fiume, însoțită de 93 de semnături, privind 
dezastrul ecologic de pe râurile Lambro și Po (Italia)

1. Rezumatul petiției

În urma dezastrului ecologic din 22 și 23 februarie 2010 din Villasante (Italia), râurile Lambro 
și Po au fost contaminate cu combustibil de la fabrica Lombarda Petroli. Potrivit 
petiționarilor, aceasta constituie o amenințare pentru mediu și sănătatea publică într-o serie de 
regiuni din Italia. Petiționarii atrag atenția asupra procedurilor de inspecție inadecvate din 
partea Lombarda Petroli, asupra nerespectării Directivei 2003/105/CE privind controlul 
asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase (Seveso III) și asupra 
lipsei luării de măsuri corespunzătoare de către fabrică și autorități. Petiționarii solicită 
Parlamentului European să încredințeze Comisiei sarcina de a lansa un program de 
monitorizare și de a oferi finanțare pentru limitarea poluării rezultate, de a publica rezultatele 
acesteia și de a implica publicul în orice operațiune de curățare, să revizuiască Directiva 
Seveso III și să solicite Comisiei să inițieze proceduri de încălcare a dreptului comunitar 
împotriva guvernului italian pentru nerespectarea pe deplin a Directivei 2003/105/CE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 iunie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010

În temeiul Directivei 2003/4/CE1, autoritățile publice trebuie să pună la dispoziția oricărui 
solicitant, la cererea acestuia și fără ca acesta să declare interesul pe care îl are în acest sens, 
informațiile despre mediu pe care le dețin sau care sunt deținute în numele lor. Acest lucru 
înseamnă că trebuie înaintată o cerere de acces la informațiile despre mediu. În cazul de față, 
nu există niciun indiciu potrivit căruia a fost înaintată o cerere de acces la informații.

În plus, articolul 7 din Directiva 2003/4/CE prevede că autoritățile publice asigură 
diseminarea activă și sistematică a informațiilor despre mediu care sunt relevante pentru 
funcțiile lor și care sunt deținute de către sau pentru ele. Această obligație se limitează la 
categoriile de documente enumerate. În prezentul caz, nu există niciun indiciu potrivit căruia 
nu s-a procedat întocmai în privința unui document care poate face obiectul diseminării. 

Directiva 2003/35/CE2 stipulează că statele membre se asigură că publicul beneficiază de la 
început de șanse efective de participare la pregătirea și modificarea sau revizuirea planurilor 
sau a programelor care urmează să fie elaborate în conformitate cu dispozițiile din anexa I la 
directiva respectivă. Pe baza informațiilor furnizate, nu se poate concluziona că planurile 
menționate se înscriu în această categorie de planuri.

Mai mult, autoritățile italiene au informat Comisia că instalația și-a încetat activitatea și a fost 
dezafectată și, prin urmare, la momentul accidentului, aceasta nu mai era o unitate care intra 
sub incidența Directivei 2003/105/CE3. 

În lumina celor prezentate mai sus, Comisia nu poate să afirme existența unei încălcări a 
cerințelor directivelor citate. Monitorizarea la care face referire petiționarul intră în atribuțiile 
statelor membre, care răspund de mecanismele de autorizare, inspecție și aplicare.

                                               
1 Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind 
accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a 
Consiliului, JO L 41, 14.2.2003, p. 26.
2 Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 de 
instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul și 
de modificare a Directivelor 85/337/CEE și 96/61/CE ale Consiliului în ceea ce privește 
participarea publicului și accesul la justiție, JO L 156, 25.6.2003, p. 17.
3 Directiva 2003/105/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2003 de 
modificare a Directivei 96/82/CE a Consiliului privind controlul asupra riscului de accidente 
majore care implică substanțe periculoase (JO L 345, 31.12.2003, p. 97.)


