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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0637/2006, którą złożył Paul-Hubert Mönnig (Niemcy), w sprawie 
zanieczyszczenia środowiska naturalnego na Sycylii

1. Streszczenie petycji

Po obejrzeniu programu telewizyjnego na kanale WDR5 poświęconego największemu 
włoskiemu petrochemicznemu kompleksowi przemysłowemu Augusta-Priolo na Sycylii, 
składający petycję wnosi skargę w związku z ogromnym zanieczyszczeniem środowiska 
naturalnego na owym obszarze. Według niego wszystkie niebezpieczne substancje są po 
prostu wyrzucane do morza, w wyniku czego w okolicy odnotowuje się ponadprzeciętną 
liczbę poronień i wad u noworodków, a wielu ludzi umiera z powodu nowotworów. 
Składający petycję żąda, by Parlament zajął się tą sprawą. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 stycznia 2006 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 maja 2007 r.

I.   Petycja

Składający petycję zgłasza obawy w związku z warunkami działania petrochemicznego 
kompleksu przemysłowego zlokalizowanego w miastach Augusta i Priolo na Sycylii. Według 
składającego petycję emisje z tych instalacji mają szkodliwy wpływ na zdrowie.

II.  Uwagi Komisji Europejskiej dotyczące petycji

Obiekty, do których odnosi się składający petycję (rafineria ropy naftowej i chemiczne 
instalacje działające na skalę przemysłową), podlegają dyrektywie 96/61/WE dotyczącej 
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zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli1. Według tej dyrektywy 
właściwe władze mają obowiązek udzielania każdej instalacji zintegrowanego pozwolenia 
opartego na najlepszych dostępnych technikach, celem zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony środowiska naturalnego postrzeganego jako całość. Od właściwych władz wymaga 
się również zagwarantowania, że prowadzący instalację będzie działał zgodnie z warunkami 
tego pozwolenia.

Prawdopodobnie instalacje wymienione przez składającego petycję działały przed 
październikiem 1999 r., a zatem zgodnie z dyrektywą należy je uznać za instalacje istniejące.
Państwa członkowskie korzystają z okresu przejściowego trwającego do dnia 30 października 
2007 r., aby zapewnić pełną zgodność istniejących instalacji z dyrektywą, z wyjątkiem tych, 
które przeszły jakieś istotne zmiany.

III.  Wnioski

Komisja Europejska skontaktuje się z włoskimi władzami w celu bardziej szczegółowego 
zbadania sposobu wdrożenia dyrektywy 96/61/WE w przedmiotowych instalacjach.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 stycznia 2009 r.

Jak wskazano w poprzedniej odpowiedzi, Komisja zwróciła się do władz włoskich o zbadanie 
liczby i charakteru instalacji funkcjonujących na obszarze, o którym mowa w petycji, ich 
sytuacji odnośnie do pozwolenia wymaganego na mocy dyrektywy dotyczącej 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli2 oraz ich potencjalnie 
negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie i środowisko.

W odpowiedzi władze włoskie wskazały następujące instalacje funkcjonujące na tym 
obszarze: trzy rafinerie, trzy zakłady chemiczne i pięć elektrowni termoelektrycznych.

Władze włoskie oświadczyły, że procedury dotyczące wydania pozwoleń wymaganych na 
mocy dyrektywy dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli 
nie zostały zakończone.

Na podstawie dyrektywy dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli istniejące instalacje miały uzyskać zintegrowane pozwolenie do dnia 30 października 
2007 r. Komisja dokonała przeglądu sytuacji i postanowiła podjąć działania wobec państw 
członkowskich, które nie dokonały zadowalającego postępu w zakresie udzielania pozwoleń, 
a Włochy są jednym z państw, które naruszają prawo wspólnotowe. Oficjalne wezwanie do 
usunięcia uchybienia zostało przesłane w dniu 8 maja 2008 r. Władzom włoskim dano dwa 
miesiące na udzielenie odpowiedzi. Odpowiedź otrzymano w dniu 22 lipca 2008 r., ale, biorąc 
pod uwagę oświadczenie w niej zawarte, iż znaczna liczba instalacji nie uzyskała jeszcze 
zintegrowanego pozwolenia, Komisja postanowiła wydać uzasadnioną opinię dotyczącą 
Włoch w dniu 29 stycznia 2009 r.

                                               
1 Dz.U. L 257 z 10.10.1996, s. 26.
2 Dyrektywa 96/61/WE dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, Dz.U. L 24 
z 29.1.2008, s. 8.
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5. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV II), otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Jak wskazano w poprzednich odpowiedziach Komisji, istniejące instalacje miały uzyskać 
zintegrowane pozwolenie do dnia 30 października 2007 r., zgodnie z dyrektywą dotyczącą 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC). Zważywszy na fakt, 
że władze Włoch nie wydawały pozwoleń dla wszystkich instalacji objętych dyrektywą IPPC 
(w tym dla instalacji, o której mowa w petycji), Komisja wszczęła postępowanie w sprawie 
naruszenia przeciwko temu państwu członkowskiemu. Ponieważ Włochy nie były w stanie w 
pełni podporządkować się przepisom dyrektywy IPPC, w dniu 29 stycznia 2010 r. Komisja 
skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości, który w swojej decyzji z dnia 31 marca 
2011 r. orzekł, że Włochy nie wywiązały się ze swoich zobowiązań wynikających z 
dyrektywy IPPC.

Komisja podejmie niezbędne działania celem dopilnowania, by Włochy zastosowały się do 
orzeczenia Trybunału.


