
CM\866745RO.doc PE390.330v03-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru petiții

06.05.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0637/2006 , adresată de Paul-Hubert Mönnig, de naționalitate germană, 
privind poluarea mediului în Sicilia

1. Rezumatul petiției

Ca urmare a unui program de televiziune pe WDR5 privind cel mai mare complex industrial 
petrochimic din Italia, Augusta-Priolo, din Sicilia, petiționarul reclamă poluarea masivă a 
mediului din acea zonă. Conform acestuia, toate substanțele periculoase sunt pur și simplu 
deversate în mare, conducând la un număr peste medie de pierderi de sarcină și nașteri a unor 
copii cu deformații, numeroase persoane decedând ca urmare a tumorilor. Acesta solicită 
Parlamentului să soluționeze acest aspect. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 ianuarie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 mai 2007

I.  Petiția

Petiționarul ridică semne de întrebare privind condițiile de funcționare a complexului 
industrial petrochimic situat în orașele Augusta și Priolo din Sicilia. Conform petiționarului, 
emisiile acestor instalații au dat naștere unor impacturi negative asupra sănătății. 

II.  Observațiile Comisiei privind petiția

Instalațiile menționate de petiționar (rafinărie de produse petroliere și instalații chimice pe 
scară industrială) fac obiectul Directivei 96/61/CE privind prevenirea și controlul integrat al 
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poluării1. În conformitate cu această directivă, autoritățile competente au obligația de a 
determina, pentru fiecare instalație, un permis integrat bazat pe cele mai adecvate tehnici 
disponibile pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecție a mediului, ca întreg. De 
asemenea, autoritățile competente au obligația asigurării respectării condițiilor permisului de 
către operator, cu ocazia exploatării instalației.

Este posibil ca instalațiile specifice menționate de petiționar să fi funcționat anterior lunii 
octombrie 1999 și, în consecință, sunt considerate ca existente conform dispozițiilor 
directivei. Statele membre beneficiază de o perioadă de tranziție până la 30 octombrie 2007 
pentru a se asigura de faptul că instalațiile existente respectă pe deplin directiva, cu excepția 
cazului în care instalațiile existente au făcut obiectul unor modificări substanțiale. 

III. Concluzii

Comisia va contacta autoritățile italiene pentru a investiga suplimentar modul în care 
Directiva 96/61/CE este aplicată la instalațiile în discuție. 

4. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2009

Astfel cum se indică în comunicarea anterioară, Comisia a investigat, cu ajutorul autorităților 
italiene, numărul și natura instalațiilor care funcționează în zona indicată în această petiție, 
situația permiselor în temeiul Directivei IPPC2 și potențialul impact negativ al acestora asupra 
sănătății umane și mediului.

În răspunsul lor, autoritățile italiene au identificat următoarele instalații situate în zonă: trei 
rafinării, trei uzine chimice și cinci centrale termoelectrice.

Autoritățile italiene au declarat că procedurile de acordare a permiselor în temeiul Directivei 
IPPC nu au fost încă finalizate.

În conformitate cu Directiva IPPC, instalațiile existente trebuiau să obțină permisele integrate 
până la 30 octombrie 2007. Comisia a evaluat situația și a hotărât să ia măsuri împotriva 
statelor membre care nu realizaseră progrese satisfăcătoare în acordarea de permise, Italia 
fiind unul dintre statele care nu și-a îndeplinit obligațiile. La 8 mai 2008 a fost trimisă o 
scrisoare de somație, la care Italia trebuia să răspundă în termen de două luni. Răspunsul a 
sosit la 22 iulie 2008, dar, având în vedere că un număr semnificativ de instalații nu primiseră 
încă permis integrat, Comisia a hotărât să emită un aviz motivat împotriva Italiei la 29 
ianuarie 2009.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 6 mai 2011 (REV II)

Astfel cum se indică în comunicarea anterioară, instalațiile existente trebuiau să obțină 
permisele integrate până la 30 octombrie 2007, în conformitate cu Directiva IPPC. Datorită 
faptului că Italia în continuare nu a emis permisele tuturor instalațiilor IPPC (inclusiv în cazul 
instalațiilor menționate în prezenta petiție), Comisia a demarat procedura de încălcare a 
                                               
1 JO L 257, 10.10.1996, p. 26.
2 Directiva 96/61/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării, JO L 24, 29.1.2008, p. 8.
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legislației comunitare împotriva statului membru. Deoarece Italia nu asigurat respectarea 
deplină a Directivei IPPC, Comisia a sesizat Curtea Europeană de Justiție la 29 ianuarie 2010, 
care, la 31 martie 2011, a hotărât că Italia nu și-a îndeplinit obligațiile ce decurg din Directiva 
PCIP.

Comisa va adopta măsurile necesare pentru a se asigura că Italia respectă hotărârea Curții de 
Justiție.


