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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Naar aanleiding van een radio-uitzending van WDR5 over het grootste petrochemische 
industriecomplex van Italië, Augusta-Priolo, op Sicilië klaagt indiener over de grootschalige 
milieuvervuiling die daar plaatsvindt. Volgens indiener worden alle gevaarlijke stoffen 
gewoonweg in zee geloosd, met als gevolg een hoger percentage miskramen en kinderen met 
een afwijking en een groot aantal sterfgevallen door tumoren. Hij verzoekt het Parlement deze 
kwestie aan te pakken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 januari 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 mei 2007.

I. Het verzoekschrift

Indiener uit zijn bezorgdheid over de exploitatieomstandigheden van het petrochemische 
industriecomplex dat in de steden Augusta en Priolo op Sicilië gevestigd is. Volgens indiener 
heeft de uitstoot van deze installaties tot schadelijke gevolgen voor de gezondheid geleid.
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II. Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

De installaties waarnaar de indiener verwijst (een aardolieraffinaderij en chemische 
installaties op industriële schaal) vallen onder Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde 
preventie en bestrijding van verontreiniging1. Volgens deze richtlijn dienen de bevoegde 
autoriteiten voor elke installatie een geïntegreerde vergunning vast te stellen die op de beste 
beschikbare technieken gebaseerd is om een hoog niveau te waarborgen van bescherming van 
het milieu in zijn geheel. De bevoegde autoriteiten dienen ook te waarborgen dat de exploitant 
in zijn installatie de vergunningsvoorwaarden vervult.

De specifieke installaties waarnaar de indieners verwijzen, zijn waarschijnlijk al van vóór 
oktober 1999 in werking en worden daarom overeenkomstig de richtlijn beschouwd als 
bestaande installaties. De lidstaten hebben een overgangsperiode tot 30 oktober 2007 om te 
waarborgen dat bestaande installaties volledig aan de richtlijn voldoen, behalve wanneer de 
betreffende installaties een aantal belangrijke wijzigingen hebben ondergaan. 

III. Conclusies

De Commissie zal contact opnemen met de Italiaanse autoriteiten om verder te onderzoeken 
hoe richtlijn 96/61/EG in de betreffende installaties ten uitvoer wordt gebracht. 

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2009.

Zoals gesteld in haar eerdere mededeling heeft de Commissie samen met de Italiaanse 
autoriteiten onderzocht hoeveel en welke installaties actief zijn in het gebied waarop dit 
verzoekschrift betrekking heeft, hun vergunningsstatus in het kader van de IPPC-Richtlijn2 en 
hun potentiële negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu.

In reactie hierop hebben de Italiaanse autoriteiten de volgende installaties in het betrokken 
gebied geïdentificeerd: drie raffinaderijen, drie chemische fabrieken en vijf thermo-
elektrische centrales.

De Italiaanse autoriteiten deelden mede dat de procedures voor de afgifte van vergunningen in 
overeenstemming met de IPPC-Richtlijn nog altijd niet zijn afgerond.

Op grond van de IPPC-Richtlijn zouden bestaande installaties uiterlijk op 30 oktober 2007 
geïntegreerde vergunningen hebben moeten verkregen. De Commissie heeft de situatie 
beoordeeld en besloten maatregelen te nemen tegen lidstaten die onvoldoende voortgang 
hebben geboekt met de vergunningen; Italië is een van de lidstaten die op dit punt 
tekortschieten. Op 8 mei 2008 is een aanmaningsbrief verzonden, waarop Italië binnen 2 
maanden diende te reageren. Het antwoord kwam op 22 juli 2008 binnen, maar omdat hieruit 
bleek dat voor een groot aantal installaties nog altijd geen geïntegreerde vergunning was 
afgegeven, besloot de Commissie op 29 januari 2009 tegen Italië een met redenen omkleed 
advies uit te brengen.
                                               
1 PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26.
2 Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, PB L 24 van 29.1.2008, 
blz. 8.
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5. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV II), ontvangen op 6 mei 2011.

Zoals aangegeven in vorige mededelingen hadden bestaande installaties op grond van de 
IPPC-Richtlijn uiterlijk op 30 oktober 2007 geïntegreerde vergunningen moeten verkrijgen.
Vanwege het aanhoudende verzuim van Italië om vergunningen te verlenen aan alle IPPC-
installaties (onder andere de installatie waarnaar verwezen wordt in het verzoekschrift), is de 
Commissie tegen Italië een inbreukprocedure gestart. Aangezien Italië geen volledige 
naleving van de IPPC-Richtlijn heeft kunnen garanderen heeft de Commissie op 29 januari 
2010 de zaak voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie en in zijn arrest van 31 maart 
2011 heeft het Hof bepaald dat Italië niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit hoofde van
de IPPC-Richtlijn.

De Commissie zal de noodzakelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat Italië gevolg 
geeft aan de uitspraak van het Hof.


