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Temats: Lūgumraksts Nr. 0637/2006, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Paul-
Hubert Mönnig, par vides piesārņošanu Sicīlijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Pēc televīzijas pārraides kanālā WDR5 par Itālijas lielāko Augusta-Priolo naftas ķīmijas 
ražošanas kompleksu Sicīlijā lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par ievērojamo vides 
piesārņojumu šajā vietā. Pēc viņa teiktā, visas bīstamās vielas tiek vienkārši izgāztas jūrā, kā 
rezultātā ir augsts spontāno abortu un dzemdību ar sarežģījumiem skaits, kas pārsniedz vidējo, 
un daudzi cilvēki mirst no audzējiem. Viņš pieprasa, lai Parlaments izskata šo jautājumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 19. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 7. maijā

I. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par darbības nosacījumiem naftas ķīmijas ražošanas 
kompleksā, kas atrodas Augustas un Priolo pilsētā, Sicīlijā. Pēc lūgumraksta iesniedzēja 
domām, šo iekārtu izmeši ir radījuši kaitīgu ietekmi uz veselību.

II.  Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Uz iekārtām, kuras lūgumraksta iesniedzējs min (rūpniecisku apjomu naftas pārstādes un 
ķīmijas iekārtas), attiecas Direktīva 96/61/EK par integrētu piesārņojuma novēršanu un 
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kontroli1. Saskaņā ar šo direktīvu kompetentajām iestādēm katrai iekārtai ir jānosaka integrēta 
atļauja, kas balstās uz labākajām pieejamajām metodēm, lai nodrošinātu augstu aizsardzības 
līmeni videi kopumā. Kompetentajām iestādēm ir arī jānodrošina, lai iekārtu ekspluatācijas 
laikā operators ievērotu atļaujas izsniegšanas nosacījumus.

Lūgumraksta iesniedzēja minētās konkrētās iekārtas, iespējams, bija ekspluatācijā pirms 
1999. gada oktobra, un tāpēc saskaņā ar minētās direktīvas noteikumiem tās tiek uzskatītas 
par esošām iekārtām. Dalībvalstīm ir noteikts pārejas periods līdz 2007. gada 30. oktobrim, lai 
nodrošinātu esošo iekārtu pilnīgu atbilstību direktīvai, izņemot gadījumus, kad attiecīgajām 
iekārtām ir veiktas kādas būtiskas izmaiņas.

III.  Secinājumi

Komisija sazināsies ar Itālijas iestādēm, lai turpmāk pētītu, kādā veidā Direktīva 96/61/EK 
tiek īstenota saistībā ar attiecīgajām iekārtām.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 30. janvārī

Kā norādīts iepriekšējā atbildē, Komisija un Itālijas varas iestādes izpētīja iekārtu daudzumu 
un veidus, kas darbojas apvidū, uz kuru attiecas lūgumraksts, to atļauju izsniegšanas stāvokli 
saskaņā ar PINK direktīvu2 un to iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi.

Uz to atbildot, Itālijas varas iestādes šajā apvidū uzskaitīja sekojošas iekārtas: trīs rafinēšanas 
fabrikas, trīs ķīmiskās rūpnīcas un piecas termoelektrostacijas.

Itālijas varas iestādes ziņoja, ka atļauju izsniegšanas procedūras saskaņā ar PINK direktīvu 
joprojām nav pabeigtas.

Saskaņā ar PINK direktīvu pastāvošajām iekārtām līdz 2007. gada 30. oktobrim bija jāiegūst 
integrētās atļaujas. Komisija ir novērtējusi situāciju un nolēmusi veikt pasākumus pret 
dalībvalstīm, kas nav pietiekami progresējušas atļauju iegūšanā, un Itālija ir viena no valstīm, 
kas nav izpildījusi prasības. Itālijai 2008. gada 8. maijā tika nosūtīta oficiāla paziņojuma 
vēstule, piešķirot tai 2 mēnešu laiku atbildes sniegšanai. Atbilde pienāca 2008. gada 22. jūlijā, 
bet, ņemot vērā, ka ir atklāts ievērojams skaits iekārtu, kas joprojām nav ieguvušas integrēto 
atļauju, Komisija nolēma 2009. gada 29. janvārī sagatavot argumentētu atzinumu par Itāliju.

5. Komisijas papildu atbilde (REV II), kas saņemta 2011. gada 6. maijā

Kā norādīts iepriekšējos paziņojumos, integrētas atļaujas esošajām iekārtām saskaņā ar IPPC
direktīvu vajadzēja saņemt līdz 2007. gada 30. oktobrim. Tā kā Itālija joprojām nespēj 
izsniegt atļaujas attiecībā uz visām IPPC iekārtām (tostarp attiecībā uz šajā lūgumrakstā 
minētajām), Komisija ierosināja pārkāpuma procedūru pret šo dalībvalsti. Ņemot vērā to, ka 
Itālija nespēja pilnībā nodrošināt atbilstību IPPC direktīvai, Komisija 2010. gada 29. janvārī 
šo lietu iesniedza izskatīšanai Eiropas Savienības Tiesā, kura savā 2011. gada 31. marta 
lēmumā noteica, ka Itālija nepilda saistības, kas izriet no IPPC direktīvas.
                                               
1 OV L 257, 10.10.1996., 26. lpp.
2 Direktīva 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli, OV L 24, 29.1.2008., 8. lpp.
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Komisija veiks vajadzīgos pasākumus, lai panāktu, ka Itālija rīkojas atbilstīgi Tiesas 
spriedumam.


