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1. A petíció összefoglalása

A WDR5 televíziós csatornán Olaszország legnagyobb petrolkémiai ipari komplexumáról – a 
szicíliai Augusta–Priolo-ról létesítményről – sugárzott műsor nyomán a petíció benyújtója az 
ottani súlyos környezetszennyezés miatt emel panaszt. Véleménye szerint minden veszélyes 
anyagot egyszerűen beleengednek a tengerbe, aminek következtében az átlagosnál több a 
vetélés és a torzszülött, és sok ember daganatos megbetegedésben hal meg. Követeli, hogy a 
Parlament foglalkozzon ezzel az üggyel. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. január 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. május 7.

I.  A petíció

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a szicíliai Augusta és Priolo városokban található 
vegyipari üzem működési körülményei miatt. A petíció benyújtója szerint az e 
létesítményekből származó kibocsátásoknak az egészségre káros hatásai vannak.

II. A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban
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A petíció benyújtója által hivatkozott létesítmények (ipari méretű kőolaj-finomító és vegyipari 
létesítmények) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 1996. 
szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi irányelv1 hatálya alá tartoznak. Ezen irányelv értelmében a 
környezet egésze magas szintű védelmének biztosítása érdekében az illetékes hatóságoknak 
minden egyes létesítmény esetében kötelességük a rendelkezésre álló legjobb technikákon 
alapuló, integrált engedély kiállítása. Az illetékes hatóságoknak ezenkívül biztosítaniuk kell 
azt is, hogy a létesítmény működtetésekor az üzemeltető betartja engedély feltételeit.

A petíció benyújtója által hivatkozott konkrét létesítmények valószínűleg már 1999 októbere 
előtt is működtek, ezért az irányelv értelmében már létezőnek tekintendők. A tagállamok 
számára 2007. október 30-ig átmeneti időszak áll rendelkezésre annak biztosítására, hogy a 
meglévő létesítmények teljes mértékben megfeleljenek az irányelvnek, kivéve, ha az érintett 
létesítményekben jelentős változtatások történtek.

III. Következtetések

A Bizottság kapcsolatba fog lépni az olasz hatóságokkal annak kivizsgálása érdekében, hogy 
a 96/61/EC irányelvet hogyan hajtják végre az érintett létesítmények tekintetében.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. január 30.

Az előző közleményében említettek szerint a Bizottság az olasz hatóságokkal közösen 
megvizsgálta azon a területen működő létesítmények számát és jellegét, amellyel a petíció 
foglalkozik, továbbá a létesítményeknek az IPPC-irányelv2 szerinti engedélyezéssel 
kapcsolatos helyzetét, valamint az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetlegesen 
kedvezőtlen hatásukat.

Válaszképpen az olasz hatóságok a területen található alábbi létesítményeket nevezték meg: 
három finomító, három vegyi üzem és öt hőelektromos erőmű.

Az olasz hatóságok közölték, hogy az engedélyeknek az IPPC-irányelvnek megfelelő 
kiadására vonatkozó eljárások még nem fejeződtek be.

Az IPPC-irányelv alapján a meglévő létesítményeknek 2007. október 30-ig kellett integrált 
engedélyt szerezniük. A Bizottság megvizsgálta a helyzetet, és úgy határozott, hogy eljárást 
indít azon tagállamok ellen, amelyek az engedélyezés terén nem értek el megfelelő 
előrehaladást, és Olaszország ezen országok közé tartozik. 2008. május 8-án hivatalos értesítő 
levelet küldtek, amely 2 hónapos határidőt hagyott Olaszországnak a válaszadásra. A válasz 
2008. július 22-én érkezett meg, de mivel kiderült, hogy jelentős számú létesítmény még 
mindig nem kapott integrált engedélyt, a Bizottság úgy határozott, hogy 2009. január 29-én 
indokolással ellátott véleményt ad ki Olaszországgal szemben.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV II): 2011. május 6.
                                               
1 HL L 257., 1996.10.10., 26. o.
2 A 96/61/EK irányelv a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről, HL L 24., 2008.1.29., 
8. o.
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Ahogyan az a korábbi közleményekben is szerepel, az IPPC-irányelv alapján a meglévő 
létesítményeknek 2007. október 30-ig kellett integrált engedélyt szerezniük. Mivel 
Olaszország még mindig nem látta el engedéllyel az összes IPPC-létesítményt (ideértve a 
petíció által említett létesítményt is), a Bizottság jogsértési eljárást indított a tagállam ellen.
 Mivel Olaszország nem tudta biztosítani, hogy teljes mértékben megfeleljen az IPPC-
irányelvnek, a Bizottság az ügyet 2010. január 29-én az Európai Unió Bíróságához utalta, 
amelynek 2011. március 31-i ítélete szerint Olaszország nem tett eleget az IPPC-irányelv 
értelmében fennálló kötelezettségeinek.
A Bizottság megteszi a megfelelő lépéseket annak biztosítására, hogy Olaszország teljesítse a 
Bíróság ítéletében foglaltakat.


