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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0637/2006 dėl aplinkos taršos Sicilijoje, kurią pateikė Vokietijos 
pilietis Paul-Hubert Mönnig 

1. Peticijos santrauka

Po televizijos programos WDR5 kanalu apie didžiausią Italijos naftos chemijos pramonės 
kompleksą Sicilijos Augustos ir Priolo miestuose peticijos pateikėjas skundžiasi dėl didelės 
aplinkos taršos. Pasak peticijos pateikėjo, visos pavojingosios medžiagos išmetamos į jūrą, 
todėl ten didesnis nei vidutinis persileidimų ir apsigimimų skaičius, o daug žmonių miršta nuo 
auglių. Jis prašo, kad Parlamentas išspręstų šią problemą. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2006 m. sausio 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. gegužės 7 d.

„I. Peticija

„Peticijos pateikėjui susirūpinimą kelia naftos chemijos pramonės komplekso Sicilijos 
Augustos ir Priolo miestuose veikla. Remiantis peticijos pateikėju, šių įrenginių išmetami 
teršalai turi neigiamą poveikį žmonių sveikatai. 

II.  Komisijos pastabos dėl peticijos

Peticijos pateikėjo nurodytiems įrenginiams (pramoniniams naftos perdirbimo ir chemijos 
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įrenginiams) taikoma Direktyva 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės1. 
Pagal šią direktyvą reikalaujama, kad kompetentingos valdžios institucijos kiekvienam 
įrenginiui nustatytų integruotą leidimą, pagrįstą geriausiais prieinamais būdais, kad būtų 
užtikrintas aukštas aplinkos apsaugos lygis apskritai. Kompetentingos institucijos taip pat turi 
užtikrinti, kad veiklos vykdytojas, eksploatuodamas įrenginį, laikytųsi leidimo sąlygų.

Peticijos pateikėjo nurodyti konkretūs įrenginiai veikiausiai buvo eksploatuojami iki 1999 m. 
spalio mėn., todėl vadovaujantis direktyvos nuostatomis vertintini kaip veikiantys įrenginiai. 
Valstybėms narėms nustatytas pereinamasis laikotarpis iki 2007 m. spalio 30 d., per kurį jos 
turi užtikrinti, kad eksploatuojami įrenginiai visiškai atitiktų direktyvos nuostatas, išskyrus 
įrenginius, kuriems padaryti esminiai pakeitimai. 

III.  Išvados

Komisija susisieks su Italijos valdžios institucijomis, kad būtų toliau išnagrinėta, kaip 
užtikrinamas Direktyvos 96/61/EB įgyvendinimas minėtuose įrenginiuose.“ 

4. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. sausio 30 d.

„Kaip nurodyta ankstesniame pranešime, Komisija ir Italijos valdžios institucijos išnagrinėjo,
keliems ir kokio pobūdžio įrenginiams taikytina ši peticija, įvertino, kaip vykdomas leidimų 
išdavimas pagal TIPK direktyvą2 ir koks potencialus neigiamas šių įrenginių poveikis žmonių 
sveikatai ir aplinkai.

Atsakydamos Italijos valdžios institucijos nurodė šiuos teritorijoje veikiančius įrenginius: tris 
perdirbimo, tris chemijos gamyklas ir tris šilumines elektrines.

Italijos valdžios institucijos nurodė, kad leidimų išdavimo pagal TIPK direktyvą procedūros 
dar nebaigtos.

Remiantis TIPK direktyva eksploatuojamiems įrenginiams integruoti leidimai turėjo būti 
išduoti iki 2007 m. spalio 30 d. Komisija įvertino padėtį ir nusprendė imtis veiksmų prieš 
valstybes nares, kurios nepadarė pakankamos pažangos išduodamos leidimus. Viena tokių 
reikalavimų nesilaikančių valstybių narių yra Italija. 2008 m. gegužės 8 d. išsiųstas oficialus 
pranešimas, į kurį Italija turėjo atsakyti per du mėnesius. Atsakymas gautas 2008 m. liepos 
22 d., bet atsižvelgdama į tai, kad atsakyme nurodyta, kad daugeliui įrenginių dar nebuvo 
išduotas integruotas leidimas, Komisija 2009 m. sausio 29 d. priėmė pagrįstą nuomonę prieš 
Italiją.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas (REV II), gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Kaip nurodyta ankstesniuose pranešimuose, pagal TIPK direktyvą eksploatuojamiems 
įrenginiams integruoti leidimai turėjo būti išduoti iki 2007 m. spalio 30 d. Italija vis dar nėra 
išdavusi integruotų leidimų visiems TIPK įrenginiams (įskaitant peticijoje minimus 
įrenginius), todėl Komisija pradėjo teisės akto pažeidimo procedūrą prieš valstybę narę. Italija 
                                               
1 OL L 257, 1996 10 10, p. 26.
2 Direktyva 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (OL L 24, 2008 1 29, p. 8).
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negalėjo užtikrinti visapusiško TIPK direktyvos laikymosi, todėl Komisija 2009 m. sausio 
29 d. pateikė ieškinį Europos Teisingumo Teismui, kuris savo 2011 m. kovo 31 d. sprendime 
nurodė, kad Italija neįvykdė TIPK direktyvos reikalavimų.

Komisija imsis reikalingų priemonių siekdama užtikrinti, kad Italija vykdytų šį Teismo 
sprendimą.“


