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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0637/2006 af Paul-Hubert Mönnig, tysk statsborger, om 
miljømæssig forurening i Sicilien

1. Sammendrag

Efter at have set et fjernsynsprogram på WDR5 om Italiens største petrokemiske 
industrikompleks, Augusta-Priolo på Sicilien, klager andrageren over den omfattende 
miljømæssige forurening, der finder sted der. Han mener, at alle farlige stoffer simpelthen 
bliver dumpet i havet, hvilket medfører, at antallet af aborter og misdannelser i forbindelse 
med fødsler er højere end gennemsnittet, og at mange mennesker dør af tumorer. Han kræver, 
at Parlamentet løser dette problem. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. januar 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. maj 2007.

I.  Andragendet

Andrageren udtrykker bekymring over driftsforholdene i det petrokemiske industrikompleks, 
som ligger i byerne Augusta og Priolo i Sicilien. Andrageren mener, at udledningerne fra 
disse anlæg har haft negative følger for sundheden.

II.  Kommissionens bemærkninger

De anlæg, som andrageren henviser til (mineralolieraffinaderi og kemiske anlæg på industrielt 
niveau), hører under direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
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forurening1. I henhold til dette direktiv skal de kompetente myndigheder fastlægge en 
integreret godkendelse for hvert enkelt anlæg, som er baseret på den bedste tilgængelige 
teknik med henblik på at sikre et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed. De 
kompetente myndigheder skal ligeledes sikre, at driftslederen overholder vilkårene i 
godkendelsen under driften af anlægget.

De specifikke anlæg, som andrageren henviser til, har højst sandsynligt været i drift før 
oktober 1999 og må derfor anses som hørende under direktivet. Medlemsstaterne skal i 
overgangsperioden, som udløber den 30. oktober 2007, sikre, at de eksisterende anlæg bringes 
i overensstemmelse med direktivet, medmindre de pågældende anlæg har været udsat for 
omfattende ændringer.

III.  Konklusioner

Kommissionen vil kontakte de italienske myndigheder for at undersøge implementeringen af 
direktiv 96/61/EF i de pågældende anlæg yderligere."

4. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2009.

Kommissionen har, som anført i sin tidligere meddelelse, forhørt sig hos de italienske 
myndigheder om antallet og arten af anlæg i drift i det område, som nævnes i andragendet, om 
hvordan det går med deres godkendelser i henhold til IPPC-direktivet samt om deres 
potentielle negative indvirkning på folkesundheden og miljøet.

Som svar herpå identificerede de italienske myndigheder følgende anlæg i området: tre 
raffinaderier, tre kemiske anlæg og fem termoelektriske kraftværker.

De italienske myndigheder meddelte, at procedurerne for tildeling af godkendelser i henhold 
til IPPC-direktivet endnu ikke er afsluttet.

I medfør af IPPC-direktivet skal eksisterende anlæg have integrerede godkendelser inden den 
30. oktober 2007. Kommissionen har vurderet situationen og besluttet at skride ind over for 
medlemsstater, der ikke gør tilfredsstillende fremskridt, hvad angår tildeling af godkendelser, 
og Italien er en af de medlemsstater, der ikke opfylder kravene. Den 8. maj 2008 blev der 
sendt en åbningsskrivelse, som gav Italien to måneder til at svare. Kommissionen modtog 
svaret den 22. juli 2008, men da det afslørede, at et betragteligt antal anlæg endnu ikke er 
blevet tildelt en integreret godkendelse, besluttede Kommissionen at fremsætte en begrundet 
udtalelse mod Italien den 29. januar 2009.

5. Kommissionens supplerende svar (REV II), modtaget den 6. maj 2011.

Som anført i tidligere meddelelser skulle eksisterende anlæg have integrerede godkendelser 
senest den 30. oktober 2007 i medfør af IPPC-direktivet. Idet det fortsat ikke er lykkedes for 
Italien at udstede godkendelser til alle IPPC-anlæg (derunder anlægget, som der refereres til i 
andragendet), indledte Kommissionen en overtrædelsessag mod den pågældende medlemsstat. 
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Eftersom Italien ikke til fulde kunne sikre overholdelse af IPPC-direktivet, henviste 
Kommissionen sagen til EU-Domstolen den 29. januar 2010, og i sin afgørelse af 31. marts 
2011 fastslog Domstolen, at Italien ikke har opfyldt sine forpligtelser i IPPC-direktivet.

Kommissionen vil tage de nødvendige forholdsregler for at sikre, at Italien opfylder
Domstolens afgørelse.


