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1. Περίληψη της αναφοράς

Κατόπιν μιας τηλεοπτικής εκπομπής του σταθμού «WDR5» σχετικά με το μεγαλύτερο 
πετροχημικό βιομηχανικό συγκρότημα της Ιταλίας, το Augusta-Priolo, στη Σικελία, ο 
αναφέρων καταγγέλλει την τεράστια περιβαλλοντική ρύπανση στην περιοχή. Σύμφωνα με 
τον ίδιο, όλες οι επικίνδυνες ουσίες απλώς ρίπτονται στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να 
υπάρχει άνω του μέσου όρου υψηλός αριθμός αποβολών και γεννήσεων παραμορφωμένων 
βρεφών, ενώ πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν από καρκινικούς όγκους. Ζητεί από το Κοινοβούλιο 
να επιληφθεί του θέματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Ιανουαρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαΐου 2007.

I. Η αναφορά

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας πετροχημικού 
βιομηχανικού συγκροτήματος που βρίσκεται στις πόλεις Augusta και Priolo στη Σικελία. 
Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι εκπομπές των εν λόγω εγκαταστάσεων επέφεραν δυσμενείς 
επιπτώσεις στην υγεία. 

II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Οι εγκαταστάσεις στις οποίες αναφέρεται ο κ. Mönnig (διυλιστήριο πετρελαιοειδών και 
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χημικές εγκαταστάσεις βιομηχανικής κλίμακας) υπόκεινται στην οδηγία 96/61/ΕΚ σχετικά με 
την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης 1. Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, οι 
αρμόδιες αρχές υποχρεούνται να προσδιορίζουν, για κάθε εγκατάσταση, μια ενιαία άδεια με 
βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, ούτως ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του. Οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται επίσης να 
διασφαλίζουν ότι ο φορέας εκμετάλλευσης συμμορφώνεται με τους όρους της άδειας κατά τη 
λειτουργία της εγκατάστασης.

Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις στις οποίες παραπέμπει ο αναφέρων πιθανότατα 
λειτουργούσαν πριν από τον Οκτώβριο του 1999 και, ως εκ τούτου, θεωρούνται 
«υφιστάμενες» υπό τους όρους της οδηγίας. Τα κράτη μέλη διέθεταν μεταβατική περίοδο έως 
την 30ή Οκτωβρίου 2007, εντός της οποίας πρέπει να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση 
όλων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων με την οδηγία, εκτός αν οι συγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις έχουν υποστεί ουσιαστικές μεταβολές. 

III. Συμπεράσματα

Η Επιτροπή προτίθεται να επικοινωνήσει με τις ιταλικές αρχές προκειμένου να διερευνήσει 
περαιτέρω την εφαρμογή της οδηγίας 96/61/ΕΚ στις εν λόγω εγκαταστάσεις.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2009.

Όπως αναφέρεται στην προηγούμενη απάντησή της, η Επιτροπή διερεύνησε με τις ιταλικές 
αρχές τον αριθμό και τη φύση των εγκαταστάσεων που λειτουργούν στην περιοχή την οποία 
αφορά η παρούσα αναφορά, την κατάσταση αδειοδότησής τους βάσει της οδηγίας IPPC2 και 
τον ενδεχόμενο αρνητικό τους αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Απαντώντας, οι ιταλικές αρχές αναγνώρισαν τις ακόλουθες εγκαταστάσεις που βρίσκονται 
στην περιοχή: τρία διυλιστήρια, τρία εργοστάσια χημικών και πέντε θερμοηλεκτρικούς 
σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι διαδικασίες χορήγησης αδειών σύμφωνα με την οδηγία 
IPPC δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα.

Σύμφωνα με την οδηγία IPPC, οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις έπρεπε να εξασφαλίσουν 
ενιαίες άδειες έως την 30ή Οκτωβρίου 2007. Η Επιτροπή εκτίμησε την κατάσταση και 
αποφάσισε να αναλάβει δράση κατά των κρατών μελών που δεν σημείωναν ικανοποιητική 
πρόοδο όσον αφορά την αδειοδότηση και η Ιταλία είναι ένα από τα κράτη μέλη που δεν είχαν 
συμμορφωθεί. Στις 8 Μαΐου 2008 εστάλη προειδοποιητική επιστολή η οποία παρείχε στην 
Ιταλία προθεσμία 2 μηνών να απαντήσει. Η απάντηση ελήφθη στις 22 Ιουλίου 2008, αλλά 
δεδομένου ότι αποκάλυψε πως σημαντικός αριθμός εγκαταστάσεων δεν έχει λάβει ακόμα 
ενιαία άδεια, η Επιτροπή αποφάσισε να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη κατά της Ιταλίας στις 
29 Ιανουαρίου 2009.

                                               
1 ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 26.
2 Οδηγία 96/61/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης· ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σ. 
8.
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5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (Αναθ. ΙΙ), που ελήφθη στις 6 Μαΐου 
2011.

Όπως αναφέρεται σε προηγούμενες απαντήσεις, σύμφωνα με την οδηγία IPPC, οι 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις έπρεπε να εξασφαλίσουν ενιαίες άδειες έως την 30ή Οκτωβρίου 
2007. Επειδή η Ιταλία εξακολουθεί να χορηγεί άδειες για όλες τις εγκαταστάσεις IPPC 
(συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης που αναφέρεται στην αναφορά), η Επιτροπή 
κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά του κράτους μέλους. Δεδομένου ότι η Ιταλία δεν 
μπόρεσε να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με την οδηγία IPPC, στις 29 Ιανουαρίου 
2010 η Επιτροπή παρέπεμψε την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
οποίο, με την απόφαση που εξέδωσε στις 31 Μαρτίου 2011, αποφάνθηκε ότι η Ιταλία 
παρέλειψε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία IPPC.

Η Επιτροπή θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι η Ιταλία θα συμμορφωθεί με
την απόφαση του Δικαστηρίου.


